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  اجلزء األول 

  العراقيات األوىل

  قال أبو الطيب أمحد بن احلسني الكويف اجلعفي رمحه اهللا وهو أول شعر قاله يف صباه 

  وفرق الهجر بين الجفن والوسن   بدنيالهوى أسفاً يوم النوى أبلى

أسف يأسف أسفاً : يقال. شدة احلزن: واألسف. وأباله غريه إبالء. يقال بلى الثوب يبلى بلى وبالء
وخص . إذهاب حلمة وقوته، مبا يورد عليه من شدائد: فهو آسف وأسيف، ومعىن إبالء اهلوى البدن

اق، واهلوى عذب مع الوصال سم مع الفراق كما قال يوم النوى، ألن برح اهلوى إمنا يشتد عند الفر
  : السرى الرفاء

 حالوتها الفراق بصابه يوماً  وأرى الصبابة أريةً ما لم يشب

أبلى اهلوى ألن إبالء اهلوى بدنه يدل : وانتصب أسفاً على املصدر، ودل على فعله ما تقدمه من قوله
صنع اهللا الذي أتقن كل : " الترتيل؛ كقوله تعاىلأسفت أسفاً، ومثله كثري يف: على أسفه، فكأنه قال

  .وجيوز أن يكون معموله املصدر الذي هو أسفاً. ظرف لإلبالء، ومعموله: ، ويوم النوى"شيء

أدى اهلوى بدين إىل األسف، واهلزال، يوم الفراق، وبعد اهلجر من احلبيب؛ بني جفين : واملعىن يقول
  .راحةمل أجد بعده نوماً وال : أي. والنوم

أطارت الريح عنه الثوب لم يبن  تردد في مثل الخالل إذا روح  

أي جتيء وتذهب، يف بدٍن مثل اخلالل يف النحول والدقة واهلزال، حبيث إذا طريت : روح تردد: يقول
إمنا يرى ملا عليه من الثوب، فإذا ذهب الثوب فهو : أي. الريح عنه الثوب مل يظهر ذلك البدن لدقته

  .يف بدٍن مثل اخلالل: ومثل اخلالل صفة للموصوف احملذوف، تقديره. ال يرى

يف مثل : أقرأين أبو بكر الشعراين خادم املتنيب: يف مثل اخليال؛ وقال: وأقرأين أبو الفضل العروضي
ومل أمسع اخلالل، وما دونه من البيت يدل على صحة هذا، وإن الوأواء الدمشقي مسع : اخليال وقال

  : ذه وقالهذا البيت فأخ

 سوى روح تردد في خيال  أبقى الهوى والشوق مني وما
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 الروح مني في محال كأن  على النوائب أن تراني خفيت

 مخاطبتي إياك لم ترني لوال  كفى بجسمي نحوالً أنني رجٌل

ل كفاين حنوالً كوين رجالً، لو مل أتكلم مل يقع علي البصر، أي إمنا يستدل علي بصويت، كما قا: يقول
  : أبو بكر الصنوبري

 ي إال ببعض الكالم  ذبت حتى ما يستدل على أني حي

  : وأصل هذا املعىن قول األول

  فدل عليها صوتها حية البحر  ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت

" وكفى باهللا شهيداً: "والباء يف جبسمي زائدة، تزاد مع الكفاية عنها؛ يف الفاعل كثرياً كقوله تعاىل

وتزاد مع املفعول أيضاً كقول بعض " وكفى بربك هادياً ونصرياً" "على هؤالء شهيداًوكفى بك "
  األنصار 

 النبي محمٍد إيانا حب  وكفى بنا فضالً على من غيرنا

  معناه كفانا فضالً، فزاد الباء وقد قال أبو الطيب 

  كفى بك داء أن ترى الموت شافيا

رنا وانتصب حنوالً، على التميري، ألن املعىن كفى جسمي من جبسمي ملا ذك: فزاد يف املفعول يف قوله
  .النحول

  : وقال ميدح حممد بن عبيد اهللا العلوي

  أبعد ما بان عنك خردها  بداٍر سباك أغيدها أهالً

الناعم البدن، ومجعه غيد وأراد هاهنا، جارية، وذكر اللفظ، ألنه عىن الشخص، واخلرد مجع : األغيد
أبعد أوجه وروايات، : خرد بالتخفيف، ويف قوله: ويقال أيضاً. بكر اليت مل متسال: اخلريدة وهي

أحدمها يف اللفظ والثاين يف املعىن، : والذي عليه أكثر الناس االستفهام، وفيه ضربان من الفساد
أن متام الكالم يتعلق بالبيت الذي بعده، وذلك عيب عند الرواة : والذي يف اللفظ من الفساد هو

  : ونه املضمن واملبتور، ومثلهيسم

 ما حملت عاتقي بينكم  صلح بيني فاعلموه وال ال

  قرقر قمر الواد بالشاهق  سيفي وما كنا بنجد وما
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أبعد فراقهم تم وحتزن؟ كان حماالً من : والضرب الثاين من الفساد؛ يف املعىن، وهو أنه إذا قال
  .الدالأبعد ما بان بضم : الكالم، والرواية الصحيحة

وروى قوم، أبعد ما بان بفتح الدال، على أنه حال من . أبعد شيء فارقك جواري هذه الدار: يقول
سباك أغيدها أبعد ما بان عنك، وخردها بدل من األغيد وهذا : األغيد والعامل يف احلال سباك أي

  .من العجب، أي أن السايب يسيب وهو بعيد

    

جعل اهللا تعاىل أهالً : عد منك، وانتصب أهالً بفعل مضمر تقديرهومعناه أنه أسرك حببه، وهو على الب
بتلك الدار؛ لتكون مأهولة؛ أي ذات أهٍل؛ وإمنا تكون مأهولة إذا سقيت الغيث فأنبتت الكأل، فيعود 

  .إليها أهلها، وهو يف احلقيقة دعاء هلا بالسقيا

 فوق خلبها يدها نضيجٍة  ظلت بها تنطوي على كبٍد

  ".فظلتم تفكهون: "فحذف أحد الالمني ختفيفاً كقوله تعاىليريد ظللت، 

ظللت، بتلك الدار تنثين على كبدك واضعاً يدك فوق خلبها، واحملزون يفعل ذلك كثرياً ملا جيد : يقول
  : يف قلبه من حرارة الوجد خياف على كبده أن ينشق، وهذا كما قال غريه

   أن تصدعاعلى كبدي من خشيٍة  أثنى البرد ثم ألوثه عشية

  : وقال آخر

  وضعوا أناملهم على األكباد  رأوهم لم يحسوا مدركاً لما

واالنطواء كاالنثناء، والنضج لليد، ولكن جرى نعتاً للكبد يف اإلعراب إلضافة اليد إليها كقوله 
  .فإن الظلم لألهل، وجرى صفة للقرية" من هذه القرية الظلم أهلها: "تعاىل

هلها، وهذا كما تقول مررت بامرأة كرميٍة جاريتها، تصفها بكرم اجلارية، وجعل اليت ظلم أ: واملعىن
اليد نضيجة ألنه أدام وضعها على الكبد فأنضجتها مبا فيها من احلرارة، وهلذا جاز إضافتها إىل الكبد، 

ن العذرة، وللمطمئن م: والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا طالت صحبته إياه كقوهلم لفناء الدار
وإذا جاز تسميته باسم ما يصحبه كانت اإلضافة أهون ولطول وضع يده على . الغائط: األرض

غشاء للكبد رقيق الصق ا، وارتفع يدها : الكبد أضافها إليه، كأا للكبد ملا مل تر إال عليها، واخللب
وجيوز أن تكون مررت بامرأٍة كرميٍة جاريتها، : بنضيجة، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل كما تقول

  .النضيجة من صفة الكبد، فيتم الكالم مث ذكر وضع اليد على الكبد، واألول أوىل
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 ميتاً قبيل أفقدها أوجد  يا حاديي عيرها وأحسبني

هي اإلبل البيض اليت : هي اليت حتمل النساء، والعيس: عريها وعيسها وهي أحسنها ألن العري: روى
أفقدها، : العدم، وقوله: أي أظنين، والفقد: ها للمحبوبة وأحسبينواهلاء يف عري: تعلو بياضها شقرة

قبيل أن أفقدها، إال أنه حذف أن ورد الكالم إىل أصله وهو الرفع؛ : األصل فيه النصب؛ ألنه أراد
  .ألن العامل فيه غري مظهر

 ليستمتع بالنظر خياطب حاديي العري اليت كانت حمبوبته يف مجلة ركبهما، ويسأهلما أن يقفا عليه باإلبل
أي وإن التمست من احلاديني وقوفهما ذه املرأة . وأحسبين: قفا، مث قال: إليها، ملا ذكره يف قوله

علي ألتزود منها بالنظر، فإين أظن أين أوجد ميتاً قبل أن تغيب هذه املرأة، فال يكون يف النظر إليها 
صل حال الفراق وقبله بوقت يسري، وهو قبيل لينبه على أن موته إمنا حي: طائل، وإمنا صغر فقال

الوقت الذي يتحقق الفراق فيه، وإن ما قبلهما هي حالة الوصال وال يليق به املوت، وقوله يا حاديي 
اسم السائق، لكنه مسامها باسم واحد للجمع بينهما تغليباً ألحدمها : أراد به السائق والقائد، واحلادي

حال هذه املرأة اجلليلة وأن هلا قائداً يأخذ بزمام املطية، وسائقاً على اآلخر، ويف ذلك إخبار عن عظم 
  .يسوقها، وحيتمل أن يكون حاديني على احلقيقة

  أقل من نظرٍة أزودها  قليالً بها علي فال قفا

زماناً قليالً، أو ألنه صفة ملصدر الفعل الذي هو قفا : أراد. منصوب؛ ألنه صفة لظرف حمذوف: قليالً
فال أقل ويروى بالنصب وهو الوجه؛ ألن ال يبىن االسم بعده على الفتح : وقوله. فاً قليالًوقو: أراد

يا حاديي عريها : قفا يتعلق بقوله: إذا كان نكرة، وأقل نكرة، وقد روى بالرفع على معىن ليس وقوله
  .واهلاء يف ا حيتمل أن تكون لإلبل وأن تكون للمرأة

ه املرأة علي ألتزود منها بالنظر إليها، وإن كان ذلك الوقوف قليالً، مث قفا ذ: خياطب احلاديني فيقول
أي إين : قال إن مل آخذ منها االستمتاع وطول املالزمة واستدامة املالقاة فال أقل من نظرة أزودها

  : أزودها أي جبعل تلك النظرة زادي بعد مفارقيت إياها ومثله لآلخر: ويروى. أجعلها زادي

 أهلها ما كان وحشاً مقيلها  ار التي لو وجدتها بهاألما على الد

 فإني نافع لي قليلها قليٌل،  لم يكن إال معرج ساعٍة وإن

  : وقال اآلخر

 قليل: ال يقال له قليلك  منك يكفيني ولكن قليٌل
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أحر نار الجحيم أبردها  ففي فؤاد المحب نار هوى 

    

نار اهلوى، وكأن هذا البيت علة يف سؤاله احلاديني الوقوف احملب أراد به نفسه، والكناية يف أبردها ل
  .باحملبوبة

إن يف فؤادي ناراً من هواي إياها، واجلحيم يف جنبها أبردها، يعين أن أبرد نار اهلوى مثل أحر : يقول
نار اجلحيم؛ وقصد بذلك تعظيم اهلوى، وقد ورد اخلرب بأن نار جهنم تزيد على نار الدنيا بسبعني 

  .فإذا كان أبرد هذه النار تزيد على أحر تلك، فال مبالغة فوقهدرجة، 

  فصار مثل الدمقس أسودها  من الهجر فرق لمته شاب

ما أمل باملنكب من الشعر، اليت هي أفعل : وسطه، واللمة: موضع الفرق هاهنا، وفرق الرأس: الفرق
  . اللمةمن كذا، وهو األشد سواداً، وإمنا أراد به االسم أي مسودها، يعين

ال من الكرب يف السن، حىت إن الشعر األسود صار كاحلرير ! شاب شعر رأسي من أمل الفراق: يقول
وإمنا خص موضع الفرق؛ ألن ذلك يف قمدم الرأس، والعرب تزعم أن ابتداء الشيب إذا . األبيض

 البيت مثل قول كان منه كان فيه داللة الكرم، وإذا كان من جهة القفا كان فيه داللة اللؤم، وهذا
  : اآلخر

 ولكن شيبتني الوقائع علي  وما شاب رأسي من سنين تتابعت

  ".يوماً جيعل الولدان شيباً: "واألصل فيه قوله تعاىل

  يكاد عند القيام يقعدها  بخرعوبٍة لها كفٌل بانوا

م، اللينة العصب، اجلارية الناعمة اجلس: بانوا ألصحاب العري، أو احلداة، واخلزعوبة: الضمري يف قوله
  .الطويلة

بانوا جبارية خرعوبة عظيمة العجز، حىت إا من كرب كفلها يقرب كفلها عند القيام من أن : يقول
  : ومثله أليب العتاهية قوله. يقعدها ويلقيها

 بالمشي أكفالها تجاهد  بدت بين حوٍر قصار الخطا

 أبيضٍ مجردها سبحلةٌٍ  أسمٍر مقبلها ربحلةٌٍ

أراد : ومقبلها. السمينة اللحيمة: وقيل. الطويلة العظيمة: الضخمة احلسنة اخللق، والسبحلة: ةالرحبل
أراد وجهها وسوالفها، ألن : به شفتها، ألا موضع القبلة يف الغالب، ويستحسن فيها السمرة، وقيل
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ا الغالبة على ذلك مما يقصد بالقبلة كالشفة، ويكون وصف ذلك بالسمرة تنبيهاً على أا عربية؛ أل
. قيل أراد به سائر بدا، واملستحسن فيه البياض: العرب، وهي أحب ألوان النساء عندهم، وارد

فيكون قد وصف . كالوجه، والعنق واليد والرجل: أراد به ما جرت العادة بتجريد يف الغالب: وقيل
  .حبه هلا وشغفه امجلة البشرة بالبياض، والغرض وصف املرأة بأنواع احلسن، ليعذر يف 

هي : وجيوز يف سبحلة ورحبلة اجلر عطفاً على خرعوبة والرفع على أنه خرب ابتداء حمذوف فكأنه قال
  .رحبلةٌ وهي سبحلةٌ

  !أضلها اهللا كيف ترشدها؟  عاذل العاشقين دع فئةً يا

ضالة، والظاهر أنه أغراها بالضالل، ووجدها : أضلها اهللا: وقوله. اجلماعة، وأراد ا العشاق: الفئة
  .ضده: أا مهت بالضالل فأضلها اهللا، واإلرشاد: متعدى ضل واملعىن

دعهم عن العذل على العشق، فإن التمادي فيه ليس منهم، حىت ينفع عذلك فيهم، إمنا هو من : يقول
أو أوجدهم ضالني عن سبيل ! اهللا تعاىل، أضلهم بالعشق عن سبيل السلوة، فكيف ترشدهم إليها؟

  .رشاد والسلوال

 منك عنك أبعدها أقربها  ليس يحيك المالم في همم

  .العقول والعزائم: حاك حييك، واهلمم: حييك بضم الياء أفصح، وجاء

أقرا يف ظنك أيها العاذل من العمل، أبعدها عنك . ليس يؤثر املالم يف مهم، وهي مهم العشاق: يقول
  .وز أن يراد ا العقولهي العزائم وجي: يف احلقيقة، وعلى هذا اهلمم

ليس : إن العشاق ال عقول هلم، والعذل إمنا ينفع ملن له عقل، فال وجه إىل مالمهم، وروى: فيقول
  .حييك الكالم

  .أقرا منك مسعاً وأبعدها عنك طاعةً: أقرا منك عنك أبعدها فقال: وسئل املتنيب عن قوله

 يرقدهاإلى من يبيت  شوقاً  بئس الليالي سهدت من طربي

اخلفة يف فرح أو حزن، : والطرب. والسهر عام. سهدت بالدال، ألنه ال يستعمل إال يف العشق
  .أي يرقد فيها، واهلاء ترجع إىل الليايل: وأرادها هنا ما يكون من احلزن، ويرقدها

حدمها من حيث أ: يذم الليايل اليت سهر فيها حزناً على احملبوبة؛ ألا ليايل احملنة، ملفارقتها من وجهني
الشخص، والثاين أا مل تقابله يف احملبة فتسهر كسهره يف تلك الليايل، وال ساعدته على سبيل ااملة، 
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  .نصب ألنه مفعول له، وحيتمل أن يكون مصدراً واقعاً موقع احلال: وقوله شوقاً

    

  شئونها والظالم ينجدها  والدموع تنجدني أحييتها

اإلمداد واإلعانة، واهلاء يف أحييتها : جماري الدموع، واإلجناد: ، والشئونهو السهر: إحياء الليل
  .ترجع إىل الليايل: لليايل، ويف شئوا للدموع، وأضافها إليها ألا جماريها، واهلاء يف ينجدها قيل

أحييت الليايل على حال تنجدين شئون الدموع فيها على ما كنت فيه من طول الليل الذي : ومعناه
ل بالغم والسهر؛ ألن من شأن الدموع أن ختفف على احملزون، وكأن الظالم يعني الليايل وميدها حص

ظلمةً أكثر من ظلمتها، ويزيدها طوالً إىل طوهلا، النفراده به وعدم مشاهدته ما يتشاغل به عما هو 
  : فيه من الغم كما قال الشاعر

  لى كل مطرحلطرحهما طرفيهما ع  إن للعينين في الصبح راحةً بلى

  .إن اهلاء يف ينجدها للدموع: وقيل

أن الدموع كانت تعينين ملا فيها من الراحة، والظالم كان يعني الدموع، وكلما ازداد الليل : ومعناه
  .ظلمةً ازداد الغم

  بالسوط يوم الرهان أجهدها  ال ناقتي تقبل الرديف وال

. املراهنة يف مسابقة اخليل: ل والركوب والرهانمن جهدت الناقة إذا أشققت عليها يف احلم: أجهدها

النعل وأشار إىل أنه أحيا هذه الليايل وهو سائر راجل، وجعله نعله ناقته من قول النيب : وأراد بالناقة
أحدمها أا ال تقبل : مث بني خمالفته حاهلا حبال الناقة من وجهني" املنتعل راكب: "صلى اهللا عليه وسلم

 غري رجله، الثاين أا ال جتهد بالسوط يوم املراهنة؛ ألنه ليس هلا فعل يف السباق، وال الرديف وال تسع
  : سرعة وال إبطاء، مث زاد يف الداللة على املخالفة فقال

  زمامها والشسوع مقودها  كورها ومشفرها شراكها

  .سري املفتولال: احلبل يقاد به الناقة، والزمام: الشفة، واملقود: الرحل، واملشفر: الكور

شبه نعله بالناقة، وشراكها بالكور؛ ألنه يعلو ظهر الناقة، كالشراك يعلو النعل، وهو السري املعترض 
هو السري املشدود جانب منه إىل الشراك، وجانب إىل : على القدم املشدود إىل جانيب النعلن والزمام

  .من النعل بشيٍء من آالت الناقةالسري الذي يكون بني األصبعني، فشبه كل آلة : الشسع، والشسع

  تحتي من خطوها تأيدها  عصف الرياح يسبقه أشد
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قوة : يرجع إىل العصف املضاف إىل الرياح، والتأيد: واهلاء، يف يسبقه. شدة هبوا: عصف الرياح
  .اخلطو، من األيد وهو القوة

 الرياح، وعىن بذلك قوة قوة خطوها حتيت تسبق أشد عصف الرياح ألا تبقى بعدها، وتفتر: يقول
  .نفسه وسرعة مشيه

التثاقل والتثبت، كأنه جعل أهون سريه على النعل فوق أشد اهلبوب للرياح مبالغة : أراد بالتأيد: وقيل
  .تثبت خطوها يسبق أشد الرياح فيصف قوته: وكأنه قال

 بطن المجن قرددها بمثل  في مثل ظهر المجن متصٍل

  .ما اخنفض من األرض الناتئة: لوقي. األرض الصلبة: القردد

يصف طريقه إىل املمدوح، وشبه ما ارتفع منه بظهر ان، وما اخنفض منه ببطن الترس، وبني أن بعض 
  .طريقه كان صعوداً وبعضه كان هبوطاً وذلك داللة على فضل املشقة

متصل بطريق مثل تأيد خطوها، يسبق أشد هبوب الرياح، يف طريٍق مثل ظهر ان ارتفاعاً، : فيقول
  : بطن ان اخنفاضاً، واألصل يف هذا التشبيه قول األعشى

 بالليل في حافاتها زجل للجن  وبلدٍة مثل ظهر الترس موحشٍة

إنه شبه ابتداء سفره إليه بظهر ان، إشارة إىل أنه كان موحشاً، وانتهاءه ببطنه، ملا أدى إىل : وقيل
مؤنساً؛ ألن ظهر ان يلي العدو وبطنه يلي نفس من محله، واألول لقاء املمدوح، إشارة إىل أنه كان 

  .الرفع على االبتداء أو خربه، واجلر على أنه صفة ملثل، أو بدل له: وجيوز يف متصٍل. أقوى

 اهللا غيطانها وفدفدها د  مرتمياتٌٍ بنا إلى ابن عبي

، وتكون هي مبتدأ، وروى بالكسر الرفع على أن يكون خرباً لغيطاا وفدفدها: يف مرمتياٍت: روى
مجع الغائط وهو : والغيطان. فتكون يف موضع النصب، على أن تكون حاالً سادةً مسد خرب املبتدأ

  .ما نشز منها: املطمئن من األرض، والفدفد

الذي هو املمدوح، يذكر مشقته ليكون : رمت بنا هذه الغيطان والفدفد إىل ابن عبيد اهللا: يقول
  .كرامأقرب إىل اإل

  أنهلها في القلوب موردها  فتى يصدر الرماح وقد إلى

    

: أراد به إورادها وهو اإلتيان باملواشي إىل املاء، واإلصدار: مرمتياٍت واإليراد: يتصل بقوله: إىل
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الشربة األوىل، وروى موردها وهو : من النهل، وهو يف اللغة: ألها: وقوله. صرفها عنه بعد الري
  .جيوز أن يكون مكان الورود وهو جسم املطعون، وهو رفع على أنه فاعل ألهامصدر ورد، و

رمت بنا هذه املفاوز إىل فىت يسقى رماحه من دم قلب عدوه، ويصدرها عنه وقد رويت من : يقول
  .واهلاء يف ألها للرماح، وخص القلوب ألا أوىل املقاتل. الدم

  دهاأعد منها وال أعد  أياٍد إلي سابقةٌ له

  .النعم: واأليادي. سابقةٌ وسابغةٌ أي تامة: وروى

إن له علينا نعماً سابقة، ال أقدر أن أحصيها من كثرا، غري أين أعد من تلك النعم، وأوجد : يقول
  : منها، يشري إىل أنه خلصه من يد عدو له، أو أنه جىن عليه مبا يستحق القتل، فوهب له نفسه، ومثله

 بعض أياديكا فإنني  تنيال تنتفنى بعدما رش

أعد بعض هذه النعم، وأما مجيعها فال أقدر أن أحصيها لكثرا، ألن من : وروى أعد منها يعين
  .للتبعيض

 وال منه ينكدها بها  يعطى فال مطله يكدرها

يعطى فال مطله به ألن املطل يتعدى : وتقدير البيت. لأليادي: اهلاء يف ا ويف يكدرها ويف ينكدها
  .باء، وينكدهابال

له أياد : يعطى من دون مطٍل مبا يعطيه، وال مدافعة ينكد ا، وال مين به إذا أعطى، فكأنه قال: يقول
يأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم : "ال يكدرها مطلٌ وال ينكدها من فكأنه أخذه من قوله تعاىل

  : ومثله للحكمى" باملن واألذى

  بذله خسرفي وال  في جوده من فما

 نائالً وأجودها أكثرها  خير قريٍش أباً وأمجدها

منصوب للتمييز، وكان هذا املمدوح : للقبيلة، اليت هي قريش؛ وأباً ونائالً: الشرف، واهلاءات: اد
خري قريش أباً، ففضله يف : علوياً، وليس يف قريش خري من بين هاشم خري من العلوية؛ فلهذا قال

  .ده، مث يف سخائهنفسه، مث يف جم

  .اسم ملن ولده النضر بن كنانة، وقيل ملن ولده فهر بن مالك؛ واألصح هو األول: وقريش

  بالسيف، جحجاحها مسودها  بالقناة أضربها أطغنها
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هو املخاطب : فقيل. هو الذي اتفق الناس على سيادته: السيد املمتلىء كرماً، واملسود: اجلحجاح
، وهذا أبلغ يف اجلاللة، وإمنا قيد الطعن بالقناة، والضرب بالسيف؛ إما بالسؤدد، وذلك عن أجداده

رأيت بعيين، وإما ألن الطعن قد يكون بغري القناة من اللسان وغريه، كذلك قد : تأكيداً كقولك
فرفع اإلشكال بالتقييد، واجلحجاح . يكون بغري السيف، كاخلشب وحنوه، وليس يف ذلك مدح

  .ملسودالسيد ا: واملسود يعين

  باعاً ومغوارها وسيدها  أفرسها فارساً وأطولها

  .نصب على احلال: فارساً

إن هذا املمدوح أفرس قريش، يف حال كونه راكباً للفرس، فدل به علىأنه إمنا يركب الفرس : يقول
  .إنه نصب على التمييز: يف بعض األحوال، إذ ركوبه يف مجيع األحوال من عادات الرائضني، وقيل

أفرسها : إنه أراد به: هو أجود قريش جواداً، وقيل: عىن أنه أفرس من سائر فرسان قريش، كقولكوامل
كناية عن مد يديه بالعطاء، . أطوهلا باعاً: أي فراسة، ويكون أيضاً نصب على التمييز، وقوله. فروسيةً

  كثري الغارة : أو يكون كناية عن نيله كل ما يريد بفضل قوته وقدرته، واملغوار

  سما لها فرعها ومحتدها  لؤي بن غالٍب وبه تاج

األصل : القبيلة، واحملتد: اسم جد النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أبو قريش، وأراد به: لؤي بن غالب
  .اخللف منهم: السلف، وبالفرع: الكرمي، وأراد باحملتد هاهنا

  .م إليهإنه تاجهم وغرم، وإن علوهم به، خلفاً وسلفاً، النتسا: يقول

 تقاصيرها زبرجدها در  شمس ضحاها هالل ليلتها

  .مجع التقصار وهي القالدة القصرية: ارتفاع النهار، والتقاصري: الضحا

    

بني أن قريشاً يستضيئون بنوره، وجعلوه ألنفسهم كالشمس واهلالل، يف ارهم وليلهم، وأضاف 
الل إىل الليلة ألنه يسمى هالالً يف أوائل الشمس إىل الضحا؛ ألنه اسم ألوائل النهار، وأضاف اهل

الشهر؛ ليدل على حداثة سن املمدوح، وأن فيه رجاء الزيادة والنماء، وأنه منظور إليه، يرمقه الناس 
ويصدرون عن أمره ويه، وحيكم فيهم حبكمه، وذلك خمتص باهلالل، إذ ال ينظر إىل البدر كما ينظر 

 يتعلق باهلالل من األحكام، مث بني أن قريشاً مبرتلة القالدة زينة، أراد إىل اهلالل، وال يتعلق بالبدر ما
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أن الناس يتزينون م، إذ هم رؤساؤهم، وأن املمدوح أجل أولئك السادة قدراً، وأعظمهم خطراً ألن 
  .أجل ما يف القالدة الدر والزبرجد، فكأن الناس يتزينون م، وهم يتزينون به

 أتيحت له، محمدها كما  هايا ليت بي ضربةً أتيح ل

  .أي قدر: أتيح

يا ليت يب ضربةٌ أتيح هلا حممدها كما أتيحت له؛ كان املمدوح أصابته ضربةٌ يف وجهه : وتقدير البيت
يف غزو الكفار، فتمىن هو أن تلك الضربة كانت به دون املمدوح، تفديةً له بنفسه أو تسلية حيث 

ليه الثناء، وكتب له من أجلها الثواب؛ ولفظ اإلتاحة؛ تنبيهاً يسعد ا املمدوح، ألنه كثر بسببها ع
على أا كانت اتفاقاً وفجاءةً، ال عن فضل قوة الضارب على املمدوح، فدل بذلك على شجاعة 

املمدوح؛ أو يكون إتاحة الضرب له من حيث أنه نوه بذكرها وبذكر من سبب إليها، واحلديدة اليت 
  .فخر، وكسبت هي له السعادة والثناء وجزيل الثوابوقعت ا، فكأنه كسب له ال

يف ضربة أتيح هلا، كما : وقد كان يستقيم املعىن من دون أن يذكر حممدها ويكون تقدير البيت
  .ألنه صرح بذكره للحاجة إليه، وإن مل يكن يف ذلك إحالة املعىن. أتيحت له

 في وجهه مهندها أثر  أثر فيها وفي الحديد وما

: لسيف املنسوب إىل اهلند، واهلاء يف فيها، ويف مهندها لضربة، وتأثريه يف الضربة على معنينيا: املهند

أحدمها أن يكون سالحه قد عطل وأبطل تأثريه بشجاعته فلم تؤثر ضربته فيه تأثري مثلها، فلما كان 
ل يف كذلك صار كأنه مل يكن للضرب، وال للحديد تأثري فيه، فيكون غرضه أن الضربة مل تعم

  .املمدوح، أو عملت عمالً قليالً خيالف قصد الضارب، إذ أراد أن تعمل عمالً عظيماً

والثاين أن يكون قد جعل املمدوح مؤثراً يف الضربة واحلديد، من حيث أن الضربة وقعت على الوجه 
يه؛ ألن فزانته، وما شانته، ألا داللة الشجاعة؛ فلما كان كذلك فكأن الضربة واحلديد مل يؤثرا ف

تأثريمها يف الشني واإليالم، وإذا كان على ما ذكرنا؛ فكأنه ال أمل فيه وال شني، واألظهر أن يكون 
أثر : تأثريه يف الضربة واحلديد من أنه نوه بذكر تلك الضربة وشرفها وشرف احلديد وقلله، فكأنه قال

له من الوجه الذي بيناه وعلى هذا يف الضربة بالتشريف ويف السيف بالتفليل، وأثر السيف فيه تأثري مث
  : يدل البيت الذي يليه وهو قوله

  بمثله والجراح تحسدها  إذ رأت تزينها فاغتبطت
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  .مجع جراحة، واهلاء يف تزينها، وحتسدها للضربة، ورأت من رؤية العني وهي استعارة ها هنا: اجلراح

ه، وسائر اجلراح حتسد هذه الضربة إن الضربة فرحت حبصوهلا يف جسمه وحلوهلا ببعض أجزائ: يقول
إذ رأت تزين نفسها ألن اهلاء : ألجل ذلك، ويف هذا تنبيه على أنه كان هناك جراحة، فكأنه يقول

فيه زيادة مبالغة؛ ألن تزين الضربة إذا حصل بوقوعه مبثل املمدوح، فألن . مبثله: فيها للضربة، وقوله
  .املمدوح وهو أظهر الروايتنيحيصل إذا وقع به أوىل، وروى بوجهه أي بوجه 

  بالمكر في قلبه سيحصدها  الناس أن زارعها وأيقن

أي أن عاقبة أمره : إن زارع هذه الضربة يف وجهه باملكر، سيحصدها: يقول. اهلاء يف قلبه للزارع
 تئول إىل أن ينتقم منه ويقتله، وذكر املكر يدل على أن هذا الضرب حصل اغتياالً ومكراً ال مبارزة

حيتمل أن يكون ظرفاً للمكر، يعين أا حصلت باملكر الذي كان يف قلبه، : يف قلبه: وقوله! ومقاومة
دون أن يظهر ذلك له، إذ لو ظهر لعجز عنه، وحيتمل أنه سيحصد هذه الضربة يف قلبه، يريد أنه 

ناس أن زارع هذه أيقن ال: سيقتله؛ ألن القلب مقتل، وجيوز أن تكون اهلاء يف قلبه للمدوح، كأنه قال
  .الضربة يف قلب املمدوح سيحصدها، فشبهها بالبذر وشبه اجلزاء باحلصاد

  يحدرها خوفه ويصعدها  أصبح حساده وأنفسم

  .وأحدرت لغةٌ ضعيفة. حدرت السفينة أحدرها حدراً فاحندرت: يقال. حيدر بالفتح أفصح

    

ن اخلوف، حىت كأن ما م من اخلوف حيدر فزع احلساد منه فزعاً عظيماً حبيث ال قرار هلم م: يقول
أنفسهم مرةً ويصعدها أخرى، وهذا الفزع جيوز أن يكون من حيث أم خافوا أن يعظم حمله بانتقامه 

  .منهم، أو خافوا نفس االنتقام

 أنه يجردها أنذرها  تبكي على األنصل الغمود إذا

 في الرقاب يغمدها وأنه  لعلمها أنها تصير دماً

ويف علمها للغمود، ويف أا لألنصل، وكذلك يف يغمدها . يف أنذرها، ويف جيردها، لألنصلاهلاء 
  .تصري دماً أي ختتضب بالدماء: والضمري يف أنه للمدوح وقوله

تبكي الغمود على األنصل إذا أعلمها املمدوح، وخوفها أنه جيردها وخيرجها من غمودها، وإمنا : يقول
ا تعلم أم أغماداً هلا بعد تبكي الغمود ألا تصري دماً، وأنه يغمدها يف رقاب أعدائه، فيجعل رقا

  : إغماده إياها يف أغمادها، ومثله حلسان قوله
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 الجماجم أغمادها جعلنا  ما غضبنا بأسيافنا إذا

  يذمها والصديق يحمدها  فالعدو من جزٍع أطلقها

  .إطالق يده بالضرب ا يف األعداء. تلهم ااهلاء يف أطلقها وفيما بعده لألنصل، وإطالقه هلا لق

يذم العدو هذه السيوف اليت أطلقها املمدوح، لعلمهم أنه يقتلهم ا، والصديق يثين عليها ألا : يقول
تكسبه العز ملا جتلبه من الظفر للمدوح، وبني أن العدو يذمها جزعاً؛ ليدل على أا غري مذمومة يف 

  . والصديق حيمدها:احلقيقة، وحقق ذلك بقوله

  وصب ماء الرقاب يخمدها  تنقدح النار من مضاربها

  .مجع مضرب، وهو حد السيف الذي يضرب به: قدحت النار فانقدحت، واملضارب

تقطع هذه السيوف ما حتتها مما تصيبه حىت تصل إىل األرض ووي فيها، وال يردها إال حجر : يقول
  .ي أصابته فيخمدهايقدحها، ويتبعها الدم من املوضع الذ

حني قدت اللحم وقطعت العظام فتقدح منها النار من شدة الوقع، مث انصب : إن انقداح النار: وقيل
  .عليها الدم فأمخدها

  يوماً فأطرافهن تنشدها  إذا أضل الهمام مهجته

رفهن بفتح أط: وهو امللك العظيم اهلمة، والذي إذا هم باألمر أمضاه، وقد روى: أي أا تطلب اهلمام
أي طلبتها، وروى : الفاء وينشدها بالياء وفتحها، وكذلك بالتاء وفتحها، من نشدت الضالة

  .إذا عرفتها: فأطرافهن بضم الفاء وتنشدها بالتاء وضمها، من أنشدت الضالة

أن اهلمام إذا اشتد عليه القتال حت أضل مهجته فيه، وهو أن يصادفها جمروحة : واملعىن على األول
ويكون . قتولة، فإنه يطلبها عند أطراف سيوف هذا املمدوح؛ ألن من شأا إصابة مهج امللوكأو م

أن يذهل عنها : أطرافهن تنشدها، أو يكون املراد بإضالهلا: نصب أطرافهن على الظرف، تقديره
يت فزعاً، فيكون كأنه أضلها، فعند ذلك يطلبها من أطراف سيوفه العتيادها ألرواح امللوك، فهي ال

تدل كل ملك على مهجته إذا قتلت، أو جرحت فلم يهتد هلا، ومل يقدر على ارجتاعها فإن أطراف 
إذ هي موكلة مبهج امللوك وسالبةٌ هلا، وحيتمل أن . هي عندنا: وتقول. سيوفه هي اليت تدل عليها

ى اهلالك، يكون املراد به أن أطراف سيوفه تنشد للهمام مهجته عند إضالله إياها وإشرافه هلا عل
  .اهلمام الشجاع: وتنقذها من الضالل فتكون هي الناشدة هلا، وقد روى بدل

 يا ابن النبي أوحدها أنك  قد أجمعت هذه الخليقة لي
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 معد وأنت أمردها شيخ  باألمس كنت محتلماً وأنك

اء فيه للخليقة، الذي ال ثاين له، واهل: واألوحد. الربية: اتفاق الكلمة على الشيء، واخلليقة: اإلمجاع
  : أنك وأجراها مع املضمر كاملظهر من قوله: وأراد بأنك

  كأن ثدييه حقان

  .وأنت باألمس مكان وأنك: نصب خبرب كان، وروى: نصب على احلال، وشيخ معد: وحمتلماً

قد اتفقت الربية كلهم يا ابن رسول اهللا على أنك أوحد هذه الربية؛ وإمنا قال ذلك؛ ألنه : يقول
لوي، وال خالف يف شرفهم، واتفقت أيضاً أنك كنت باألمس يف حال احتالمك شيخ هذه القبيلة ع

املنتسبة إىل معد بن عدنان ورئيسهم، وأنت حينئذ أمرد، فكيف بك اليوم وقد عال سنك، وقد 
  .جربت األمور، فإذا كنت قد سدم يف أول أوان البلوغ فاآلن أنت بالسيادة أوىل

  ربيتها كان منك مولدها  مجللٍةوكم نعمٍة  فكم

    

: جيوز يف نعمٍة الفتح على االستفهام، واجلر على اخلرب، وهو أجود؛ ألا أدل على الكثرة، وجمللٍة

بفتح الالم على معىن مبهمة ومعظمة، أو حمكوم هلا باجلالل، وبكسرها على معىن أا تنسب إىل 
  .اجلالل والتعظيم فهي جمللة

  .تربيةً: وإدامتها. والدةً: عمة عظيمة ابتدأت ا، مث أتبعت مثلها، وجعل ابتداءهاوكم من ن: يقول

  .أين شكرا فاستوجب هلا املزيد، فكنت كاملريب هلا: ربيتها بضم التاء، واملعىن على هذا: وقد روى

 مني إلي موعدها أقرب  وكم وكم حاجٍة سمحت بها

  .وقت الوعد، إلجناز احلاجة: املوعد

 كم حاجٍة وبغيٍة جاد املمدوح ا وقضاها يل، وكان موعدها يف اإلجناز أقرب من نفسي إىل :يقول
نفسي، يريد بذلك أنه يبتدىء بالعطاء من غري تقدمي وعٍد؛ ألن قربه على هذا احلد كناية عن فقد 

  .الوعد

إىل أو يريد طريقة الصوفية؛ كأنه فضل نفسه، أي أن وقت حضور موعده أقرب إيل من نفسي 
  .أقرب شيء إيل موعدها وهو أظهر يف املعىن واألول أبلغ وأفصح: وروى. نفسي، واألول أوىل

 إلى منزلي ترددها ر  ومكرماٍت مشت على قدم البر
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  .قد جعل للرب قدماً ميشي ا. مجع مكرمة، وأراد ا اخللع، واهلدايا، واملشي استعارة هاهنا: املكرمات

على قدم الرب : دل بقوله: وقيل. ىل مرتيل ماشيةً على قدم برك وإحسانككم من مرة رددا إ: يقول
  .على أن اخلاطئني كانوا له من مجلة اهلدايا، ويف خري العطايا، كأم كانوا غلماناً وجواري أهداهم إليه

  .ترددها، وترددها فاألول خرب، والثاين مصدر، واملعىن واحد: وروى

  ى الممات أجحدهاأقدر حت  جلدي بها علي فال أقر

أقر جلدي ا علي لكثرا وظهور أثرها على بشريت ونضارة وجهي ا، وحسن حايل بسببها، : يقول
: فلست أقدر ما عشت أن أجحدها؛ ألين إذا جحدا شهدت علي؛ وهو مأخوذ من قوله تعاىل

  : ومثله قول الشاعر" تعرف يف وجوههم نضرة النعيم"

  جوارحنا مهما أقمنا على الجحد  هداًإذا ما جحدنا جوده ظل شا

وحيتمل أا كانت من مجلة امللبوس؛ فلهذا خص اجللد بذكره ونزل أجحدها مرتلة املصدر، وتقديره 
فال أقدر على جحودها، وجيوز أن يكون األصل أن أجحدها غري أنه حذف أن فوقع الفعل بعده 

  .قبيل أفقدها: كقوله فيما تقدم

  خير صالت الكريم أعودها  أبداًبها ال عدمتها  فعد

  .أدومها عادة: دعاء، إلبقاء مكرماته، وهو حسن مليح، وأعودها: أي أعدها ال عدمتها: عد ا

قد عودتين مكرماتك، فأعدها ال عدمتها مدى الدهر، فإن خري اجلوائز ما تدام عادا، وتعاد، : يقول
لبقاء، فهو يتضمن الدعاء للمدوح بدوام القدرة على وإن كان دعاء للنعم با: ال عدمتها أبداً: وقوله

  .مثلٌ له. خري صالت الكرمي أعودها: اإلحسان، وقوله

  : فقال ارجتاالً! ما أحسن هذه الوفرة؟: وقيل له وهو يف املكتب

  منشورة الضفرين يوم القتال  تحسن الشعرة حتى ترى ال

وروى مكاا . ه، ومل يرد الشعرة الواحدةمجلة الشعر الذي كان على رأس: أراد بالشعرة هاهنا
  .ومها من ضفرت السري أي فتلته. الضفريتان: الوفرة، والضفرين

ال حتسن هذه الوفرة حىت تنشر يوم القتال؛ ألن من عادة العرب أم يكشفون عند احلرب : يقول
  .رءوسهم وينشرون شعورهم، وهو يظهر من نفسه حب احلرب؛ تنبيهاً على شجاعته

  يعلها من كل وافي السبال  فتى معتقل صعدةً على
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: القناة املستوية، وقيل: والصعدة. أن يضع الفارس رحمه بني ركابه وساقه، وميسكه بفخذه: االعتقال

  .يسقيها من العلل وهي الشربة الثانية، واهلاء يف يعلها للصعدة: هي ما صغر من الرمح، ويعلها

وقد اعتقل . ا منشورة يوم القتال، على فىت، وهو يعين به نفسهال حتسن شعريت هذه حىت تراه: يقول
  .رحمه، يسقيه من دم وايف السبال

إمنا حتسن الوفرة على من ال سبال له، وهو أمرد؛ يقاوم امللتحي عند املقاتلة، ألن السبال : فكأنه يقول
  .ينبه بذلك على فضل قوته وشجاعته. ال يكون وافياً إال إذا كان تام اللحية

ألن أهل احلرب كانوا ال حيفون شوارم حىت يكون أهيب . إن وايف السبال كناية عن الشجاع: وقيل
  .هلم عند القتال

  .وكان من أصحاب اللحية الضخمة. إنه تعريض باملتعجب من الشعرة: وقيل

يف ال حتسن الشعرة حىت تكون علي وقد اعتقلت رحمي أسقيه من دم كل علج طويل اللحية، وا: يقول
  .السبال مثلك أيها املتعجب من وفريت

    

رمبا أنشدت على فىت يف يد صعدة ويقال عل يعل ويعل بالكسر لغة قيس، : هذه، وروى أنه قال
  .والضم لغة متيم

  : وقال أيضاً يف صباه

  برياً من الجرحى سليماً من القتل  قيامي ما لذلكم النصل محبي

والقيام مبعىن . ذلكم: ودل عليه قوله. ضاف، خطاب للجماعةوهو نداء م. يا حميب قيامي: تقديره
  .كأنه خياطب أهله وعياله. اإلقامة واملقام، وقد روى أيضاً حميب مقامي

من إقاميت معكم، ومل : كيف أفعل ما حتبون. يا من حيب إقاميت وتركي األسفار واملطالب: ويقول
  .هله حني أشاروا عليه بالقيام عندهموأورد ذلك مورد اإلنكار على أ! أجرح بنصلي أعدائي؟

ما لنصولكم : يا من حيب مقاتليت العدو معهم: إم استنصروه وسألوه الوقوف معهم فقال: وقيل
فإن م حق املستنجد أن يتسم أوالً للحرب، ! متنحية عن هرج أعدائكم، غري منكسرة من كثرة القتل

وحيتمل أن !  غريه على احلرب فليس من حقهفأما أن ينتحي ويغري: ويبلى جهده، مث يستنصر غريه
  .قام باألمر إذا تواله وسعى فيه: يكون القيام من قوهلم

ال : يا من حيب قيامي بأموره وترك فراقه، ما لذلكم النصل مل أجرح به ومل أقتل؟ فكأنه يقول: واملعىن
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الً، يعين أن أعمال النصب أختار القيام بأمورك على حال أن ذلك النصل مل يؤثر يف األعداء جرحاً وقت
  .ونصب برياً وسليماً على احلال من النصل. أحب إيل من القيام عليك

  وجودةُ ضرب الهمام في جودة الصقل  من فرندى قطعةً في فرنده أرى

بالغ يف وصف نفسه باملضاء والشجاعة وفضل نفسه على السيف حيث جعل . جوهره: فرند السيف
وجودة ضرب اهلمام يف جودة الصقل، وظاهر : مث قال!  وبعضاً منهفرند السيف قطعة من فرنده

أن السيف إذا كان صقيالً جيد الصقال كان ذلك سبباً جلودة ضرب اهلمام؛ وهذا مما ال : معناه
يستمر، ألن جودة الصقل قد توجد، وال يكون متضمناً جلودة الضرب، وذلك إذا مل يكن للسيف 

  . للسيف جوهراً كرمياً مث أخرب عن صقالهجوهر كرمي، غري أنه أثبت أوالً

ويل جوهر يف املضاء والشجاعة، ! كيف أترك النهوض وأقعد عن حماربة أعدائي؟: فكأنه يقول
  .وللحرب آلة موفورة، وهو السيف الذي فيه اجلوهر الكرمي والصقل اجليد

  أرتك احمرار الموت في مدرج النمل  ثوب العيش في الخضرة التي وخضرة

يف العيش، فجعل للعيش ثوباً أخضر، كناية عن طيب العيش ألن : الرفاهية: اد باخلضرة األوىلأر
  : اخلضرة أشهى إىل النفوس، مليلها إليها دون سائر األلوان، وقال يف بيت آخر

  والعيش أخضر واألطالل مشرقة

كناية :  وامحرار املوت.لون السيف، وكأنه وضعها يف موضع الزرقة للتجنيس: وأراد باخلضرة الثانية
موت أمحر، : عن امحرار الدم على السيف عند الضرب، وقد كثر حىت وصف به الشدة، يقال

  .ممره، وأراد به ما يرى يف منت السيف من جوهر كأنه ممر النمل: ومدرج النمل

أرى خصب العيش وطيبة النفس يف السيف الكرمي اجلوهر، اجليد الصقل، وهو املعرب عنه : يقول
باخلضرة اليت أرتك شدة املوت يف مدرج النمل، وقصد به املبالغة يف تصويب رأيه فيما اختار من 

  .النهوض وقصد حماربة األعداء وقتلهم وجرحهم

  فما أحد فوقي وال أحد مثلي  عنك تشبيهي بما وكأنه أمط

  .أي أبعد: أمط

  .التشبيهمن حيث أن ما ليست من أدوات : وقد أكثر الناس يف هذا البيت

تفسريه أنه كان كثرياً ما يشبه : إن املتنيب كان جييب إذا سئل عن هذا البيت بأن يقول: فقال ابن جىن
أمط عنك تشبيهي مبا : فقال هو معرضاً عن هذا القول. كأنه األسد، وكأنه البحر، وحنو ذلك: فيقال
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ب عنها بكأن اليت للتشبيه وكأن، فجاء حبرف التشبيه وهو كأن وبلفظ ما اليت كانت سؤاالً فأجي
  .وأدخل ما للتشبيه ألن جواا يتضمن التشبيه، فذكر السبب واملسبب مجيعاً

اهلمزة واأللف يف محراء مها عالمتا التأنيث، وإمنا العالمة يف : وقد نقل أهل اللغة مثل هذا فقالوا: قال
  .احلقيقة اهلمزة

أن ما تأيت لتحقيق : إن املتنيب سئل فذكر: ينوقال القاضي أبو احلسن علي بن عبد العزيز اجلرجا
ما عبد اهللا إال األسد، وإال كاألسد تنفي أن يشبه بغريه، فكأن قائالً : التشبيه كقول عبد اهللا األسد

وما يف التحقيق للنفي . كأنه كذا، فقال أمط عنك تشبيهي مبا وكأنه: ما هو إال كذا، وآخر قال: قال
نت نفي األشباه سوى املستثىن منها فمن هذا الوجه نسب التشبيه إىل ما يف هذا املوضع، ولكنها تضم
  .وكأن، إذا كان له هذا األثر

    

  نكن واحداً نلق الورى وانظرن فعلي  وإياه وطرفي وذابلي وذرني

  .الفرس الكرمي: والطرف. للنصل: اهلاء يف إياه

 ورحمي، حىت نصري مثل الشيء دعين مع فرسي وسيفي املذكور،: خياطب من يشبهه بشيء فيقول
الواحد يف التعاون، نلقي اخللق طراً، مث انظر فعلي عند ذلك حىت تعلم ما ميكنك أن تشبهين أم ال؟ 

  .نكن محالً على املعىن: نلقى اتباعاً لقوله: وأشهر الروايتني يلقى محالً على الواحد وروى

  :  مذهبهوقال وهو يف املكتب ميدح إنساناً وأراد أن يستكشفه عن

 أقام على فؤاٍد أنجما هم  كفي أراني، ويك، لومك ألوما

  .أقلع: قريبة من وحيك، وأجنم: اخلطاب للعاذلة، وويك

  .كفي ويك، أراين هم أقام على فؤاٍد أجنما، لومك ألوم: تقدير البيت: وقال ابن جيب

عولني، وإذا عديته باهلمزة علمت، فيتعدى إىل املف: ويكون أراين على هذا منقوالً من رأيت مبعىن
تعدى إىل ثالثة مفاعيل، والفاعل ها هنا هم واملفعول األول الياء يف أراين والثاين لومك والثالث 

  .ألوما

إن اهلم املوصوف أعلمين أن لومك إياي أوىل بأن يالم، فعلى هذا يكون املصراع : ويكون املعىن
  .األول متعلقاً بالثاين

أرى نفسي، ألن أفعال اشك واليقني : ضارع رأيت مبعىن علمت، فيكون املرادإن أراين م: وقال غريه
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جيوز فيها مثل ذلك، ويكون لومك مفعول كفى وألوم املفعول الثاين، من أراين، واملفعول األول هو 
  .الياء

كفي ويك لومك فإين أراين ألوم منك، أي أكثر لوماً منك، وأحق بأن يلومك على لومك : واملعىن
على :  وعلى هذا، املصراع يكون مستقالً بنفسه، مث ابتدأ يف املصراع الثاين يشكو داءه، وقولهإياي؛

أي خارج خلف األحباب منقلع من أصله كإقالع السحاب فيكون هم مرفوعاً، ألنه . فؤاٍد أجنما
م هذه ه: حايل هم هذه صفته، أو يكون مبتدأ وخربه حمذوف تقديره: خرب ابتداء حمذوف، وتقديره

صفته شكواي وألوم على املعىن األول يف معىن امللوم، أي أحق بأن يكون ملوماً فيكون يف أفعل مبالغة 
يف املفعول مثل أشغل من ذوات احلنني مبالغة يف املشغول، وعلى الثاين مبعىن الالئم أي أقدر على أن 

ء أي أقام وهذا أوىل، ألنه يفيد أن أثجما بالثا: يكون الئماً فيكون أفعل املبالغة يف الفاعل، وروى
  .الفوائد مل يقلع باملالم عن اهلوى

 فينحله السقام وال دما لحماً  وخيال جسٍم لم يخل له الهوى

خيال عطف على هم شبه جسمه باخليال الذي ال حقيقة له لدقته، وأخرب أن اهلوى مل يترك له حلماً 
هذا أوىل؛ ألن النحول ال يكون :  يعطيه من النحلة، وقيلأي: وال دماً يكون للسقام فيه تأثري، وينحله

  .يف الدم

  يا جنتي لظننت فيه جهنما  وحقوق قلٍب لو رأيت لهيبه

وحقوق عطف على خيال وهو الضعف واالضطراب، ورأيت خطاب للمحبوبة دون العاذلة؛ بداللة 
  .املطابقة بني اجلنة وجنهم: يا جنيت وهو حشو حسن؛ والغرض: قوله

يل اضطراب قلٍب لو رأيت هليبه يا جنيت لظننت فيه أهلاب جهنم؛ شبهها باجلنة حلسنها ومافيها : يقول
  .من الراحة عند وصلها

  تركت حالوة كل حب علقما  سحابة صد حٍب أبرقت وإذا

  .شجر ذو مثر مر: احملبوب والعلقم: احلب

مرارةً، فجعل عالمة الصدود سحابة، إذا ظهرت دالئل هج احلبيب، تركت حالوة كل حب : يقول
  .ألا عالمة اهلجر، كما أن السحابة عالمة املطر

  أكل الضنا جسدي ورض األعظما  يا وجه داهية الذي لوالك ما
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داهية، وهلذا مل ينوا كما ال ينون األمساء األعالم عند التأنيث كفاطمة، : طول املرض، وقيل: الضنا
: يس باسم هلا، وإمنا مل ينوا ألنه أقامها مقام امسها من ترك التنوين كما تقولإا كناية عنها ول: وقيل

  .رأيت فالنة فال تنون

وهي األمر العظيم، لوالك ما أكل املرض جسمي وما كسر : يا وجه احلبيبة اليت هي كالداهية: يقول
  ! عظمي، يدل به على أن هواها قد أمرضه مرضاً أثر يف جسمه وعظامه

  أمسيت من كبدي ومنها معدما  أغناها السلو فإننيكان  إن

  .معدما ومصرما: روى منها رداً إىل احملبوبة، ومنه رداً إىل السلو، وروى

إن كان أغىن هذه املرأة عين خلو قلبها عن حمبيت، فإين أمسيت فقرياً منها ومن كبدي؛ ألا قد : يقول
لذي كان يف قليب وكبدي، وألن الكبد تلفت يف صحبتها وفارقتين إليها فعدمتها، وعدمت الصرب ا

  .حمبتها

شمس النهار تقل ليالً مظلماً  على نقوى فالٍة نابتٌ غصن  

    

حبيبيت، غصن هذه صفته، وهكذا التقدير : جيوز يف غصن أن يكون مبتدأ، وخربه حمذوف، وتقديره
 الكثيب من الرمل، وعين ما وهو: تثنية النقا: قدها، والنقوى: يف مشس النهار، وأراد بالغصن

  .شعرها: حتمل، والليل املظلم: وجهها، وتقل: ردفيها، وبشمس النهار

 لتجعلني لغرمي مغنما إال  لم تجمع األضداد في متشابٍه

أراد باألضداد ما تقدم يف البيت املتقدم من دقة وسطها، وثقل ردفيها، وبياض وجهها، وسواد 
ابه، أي يشبه بعضه بعضاً يف احلسن، وليس بعضها أحسن من بعض، شعرها، يف متشابه أي بدن متش

  .ضد الغنم وأصله اللزوم: والغرم

أي لعشقي إياها : إا مل جتمع هذه األضداد يف بدن متشابه يف احلسن، إال لتجعلين لغرمي: يقول
د ألا مل جتعل مل جتمع األضدا: املغرم واملغنم، وروى: غنيمة، فتجمع علي هذين الضدين أيضاً، ومها

  .ذلك، فبىن على ما مل يسم فاعله

 فأنطق واصفيه وأفحما بهرت  كصفات أوحدنا أبي الفضل التي

أي صفات هذه املرأة يف اشتماهلا على هذه األضداد، كصفات هذا املمدوح املشتملة على أمرين 
  .أا أنطقت الواصفني بذكرها: أحدمها: ضدين
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أنطقهم جبزيل العطاء، وأفحمهم :  دون إدراك غاياا، وروى املتنيبأا أفحمت الواصفني: والثاين
تقديره كصفات أيب الفضل اليت : فعلى هذا نصب واصفيه، بأنطق، وقيل. بالقصور عن املدح والثناء

  .هو وأفحم: فأنطق. رت واصفيه

  أعطاك معتذراً كمن قد أجرما  مبتدئاً فإن أعجلته يعطيك

  . بالعطاء قبل السؤال، فإن استعجلته العطاء، أعطاك معتذراً، كمن قد أذنبيعطيك مبتدئاً: يقول

  ويرى التواضع أن يرى متعظما  التعظم أن يرى متواضعاً ويرى

  .أنه يرى بلوغ عظمته يف التواضع للناس، ويرى التذلل يف حال رؤية الناس إياها متعظماً: املعىن

  ل على النوال محرماخال السؤا  الفعال على المطال كأنما نصر

  .الفعل اجلميل: الفعال بفتح الفاء

على : ينصر الفعل اجلميل على املطال وجيعل له الغلبة، حىت كأنه ظن السؤال حمرماً، وروى: يقول
يقدم العطاء على السؤال وعلى : إما السؤال، وإما وعد املمدوح بالعطاء، فكأنه يقول: املقال وهو

  .الوعد

  من ذات ذي الملكوت أسمى من سما  مصفى جوهراًأيها الملك ال يا

الذي هو ذو امللكوت، وهذا ظاهره يوهم : يا أيها امللك املصفى، يا أمسى، وأراد ذات اهللا تعاىل: يقول
إن هذا املمدوح كان نصرانياً فأظهر اإلسالم وهو متهم بالتنصر، فأراد أن يستكشفه : الكفر ويقال

ارى على وجه االنتحال، وغرضه استكشاف حاله ووصف منهجه، عن مذهبه فأورد عبارات النص
يأيها امللك : الصنع، فكأنه قال: فعلى هذا ال يلزم الكفر، وجيوز أن حيمل على أن املراد بالذات

أمسى من مسا جيوز أن : وقوله. املصفى جوهراً من صنع ذي امللكوت، وأراد بذلك تعظيمه وتفضيله
رب ابتداء حمذوف، فكأنه يقول أنت أعلى من عال، وجيوز أن يكون يف يكون يف موضع رفع على أنه خ

  .اجلر صفة لذات ذي امللكوت، أو الذات أو امللكوت، أي أنه أعلى من كل عالً يف األرض

  .نعوذ باهللا تعاىل من الكفر، إمنا قلت جوهراً وبينهما تضمني يزيل الظن: وروى عنه أنه قال

اد تعلم علم ما لن يعلمافتك  تظاهر فيك الهوتيةً نور  

إهلية وروى الهوتيه ويكون رفعاً ألنه فاعل : نصب على املصدر كما يقال: والهوتيةً. أي توىل: تظاهر
تظاهر، وهذا، إذا محل على ظاهره فال يسلم من الكفر، فيحمل حينئٍذ على أنه أراد به أن النور الذي 
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مساوي وإهلي فيكاد يعلم ما مل يعلم من أجل هذا النور، أمر : كما يقال. تفرد به هذا املمدوح نور إهلي
  .إنك مؤيد بنور، ألجله تقرب من أن تعلم ما ال يعلمه أحد من األمور: فكأنه يقول

  من كل عضو منك أن يتكلما  فيك إذا نطقت فصاحةً ويهم

  .يهم كل عضو منك إذا تكلمت لفرط فصاحتك: يقول

  ن يحلم باإلله فأحلمامن كا  مبصر وأظن أني نائم أنا

أنا مبصر بعيين وأظنين نائماً، من استعظام ما رأيت من هذا الرجل من العظائم واألمور : يقول
أي أنه ال ميكن أن يرى يف املنام ألنه ال يشبهه ! من كان حيلم باإلله فأحلم أنا أيضاً: مث قال!! العجائب

ال أدرك كنه وصفك، كما ال يدرك حقيقة ذات : قالشيء فشبه هذا املمدوح مبا ال جيوز التشبيه به ف
  .وهذا إفراط منكر قريب من الكفر. الباري تعاىل

    

من كان : من كان حيلم بصنع اهللا تعاىل فأحلم أنا، فكأنه يقول: إن يف الكالم حذفاً، كأنه قال: وقيل
أنا إمنا أرى ذلك يف : لحيلم بصنع اهللا تعاىل وينسب نفسه إىل النوم دون اليقظة عند عظمته حتىأقو

  .املنام

  صار اليقين من العيان توهما  كبر العيان علي حتى إنه

كربت املعاينة علي خبروجه عن العادة حىت صار اليقني املعاين : تأكيداً للبيت األول قبله: يقول
  .متومهاً

  نقم تعود على اليتامى أنعما  يا من لجود يديه في أمواله

على أمواله نقماً بتفريقها واالستهانة ا، وتعود تلك النقم على اليتامى نعماً يا من يصب : يقول
  .وافرة

  ماذا مسلماً: ويقول بيت المال  !ماذا عاقالً: يقول الناس حتى

: إنه ليس بعاقل؛ حيث يفقر نفسه، ويقول بيت املال: يا من هو يف السخاء يصفه بقول الناس: يقول

  .يرد إليه شيئاً من املال ويبقيه، وحكم اإلسالم يقتضي حفظ بيت املالإنه ليس مبسلم؛ ألنه ال 

ماذا غافالً يعين عن كسب املكارم يف الدنيا والثواب يف اآلخرة، ونصب غافالً ومسلماً : وروى عنه
  .ألما خرب ما

  إذ ال تريد لما أريد مترجماً  مثلك ترك إذكاري له إذكار
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، ألنك عارف مبا يف قليب، غري حمتاج إىل التنبيه لعلمك به، وهذا مثل إذكار مثلك ترك اإلذكار: يقول
  : قول أيب متام

 تقاضيته بترك التقاضي ء  وإذا الجود كان عوني على المر

  : وقال يف أيام الصبا يف احلماسة

  !وحتى متى في شقوة وإلى كم؟  أي حيٍن أنت في زي محرم؟ إلى

إىل أي وقت تكون : ي وقٍت أنت يف زي اإلحرام؟، فكأنه يقولإىل أ: خياطب نفسه ويلومها فيقول
عارياً؟ قاعداً عن القتال؟ ومنازلة الرجال؟ وحىت مىت تعيش يف الشقاء؟ وال تطلب العز والثناء؟ 

  .واملعىن جيد. إىل مىت تعيش ذليالً كاملتهم املذنب: يعين. وروى يف غفلة وروى يف زي جمرم باجليم

  تمت وتقاسي الذل غير مكرم   مكرماًتمت تحت السيوف وإال

إن مل متت حتت السيوف يف احلرب مكرماً، متت مقاسياً للمذلة ساقط الرتبة حتف أنفك، : يقول
موت يف عز خري من حياٍة يف ذل وجيوز تقاس حبذف الياء للجزم عطفاً على : واألصل فيه قوهلم

إن متت مقاسياً :  موضع نصب على احلالجواب الشرط، وهو قوله متت وجيوز بالياء فيكون يف
  .للذل

  يرى الموت في الهيجا جنى النحل في الفم  فثب واثقاً باهللا وثبة ماجٍد

  .الشريف: العسل اتىن من النحل، واملاجد: وجىن النحل. احلرب: باملد والقصر: اهليجا

 للموت يف احلرب حالوة كالعسل يقول ثب إىل طلب املعايل واثقاً باهللا تعاىل، وثبة رجل ماجٍد؛ يرى
  : يف الفم كما قال اآلخر

  الموت أحلى عندنا من العسل

  الشاميات

  : وقال يف صباه ميدح سعيد بن عبد اهللا بن احلسني الكاليب

  والبين جار على ضعفي وما عدال  وأيسر ما قاسيت ما قتال أحيا

وتقديره إين أكثر حياة مع أن أيسر ما قاسيت، أحدمها، أنه أفعل تفضيل من احلياة، : يف أحيا تقديران
والثاين، أنه فعل مضارع من احلياة مث فيه . ما قتل غريي ومع أن البني أيضاً جار على ضعفي وما عدل

إين : فأما اخلرب فتقديره كأن يقول على وجه التعجب. أحدمها، اخلرب، واآلخر االستفهام: تقديران



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        25

وقد أضيف إليه فراق احلبيب الذي جار علي ! ذه املرأة ما قتل غرييأحيا، وأيسر ما لقيته يف حمبة ه
ولعله كان به ضعف، وأما االستفهام ! وهذا موضع التعجب! مع ضعفي، ومع ذلك فإين مقيم باٍق

  ! وأيسر شيء قاسيته يف حبها هو الذي يقتل! فتقديره أأحيا؟

  كما نحالوالصبر ينحل في جسمي   يقوى كما تقوى النوى أبداً والوجد

ازدياد احلزن بازدياد : مع اجتماع هذه األمور القاتلة، وهي! إين باٍق: يقول على وجه التعجب أيضاً
  .البعد، ونقصان الصرب، وحنوله، كما أن اجلسم يضعف وينحل

  .يصف ازداد البعد وحنول اجلسم والصرب بعد البعد

  سبالالمنايا إلى أرواحنا لها  لوال مفارقة األحباب ما وجدت

  .للمنايا، أو للمفارقة: اهلاء يف هلا

وهو . لوال مفارقة األحباب ما وجدت املنايا ألنفسها وللمفارقة طرقاً تصل إىل أرواحنا: كأنه يقول
  : كقول أيب متام الطائي

 إال الفراق على النفوس دليال  لو حار مرتاد المنية لم يجد

   فأما إن صددت فاليهوى الحياة،  بجفنيك من سحٍر صل دنفاً بما

  .قسم: مبا جبفنيك

    

حبق ما جبفنيك من سحٍر، صلى من تناهى يف املرض؛ حزناً على البعد منك؛ فإنه إمنا يهوى : يقول
وأما إن كان من : "فال هنا جواب إن كقوله تعاىل. احلياة إن واصلت، وإن مل تصلى فال يهوى احلياة

يهوى احلياة يف موضع نصب صفة : فنيك من سقٍم وقولهمبا جب: وروى" أصحاب اليمني، فسالم لك
  .لدنف

  شيباً إذا خضبته سلوةٌ نصال  يشب فلقد شابت له كبد إال

  .فاعل يشب ضمري الدنف الذي ذكره يف البيت قبله: قوله إال يشب

إال يشب الشعر فقد شابت الكبد، شيباً أعظم من شيب الرأس؛ من حيث أن شيب الشعر : يقول
خلضاب، وشيب الكبد ال يقبله فكلما خضبته السلوة نصل اخلضاب يف احلال، وشيب الكبد ال يقبل ا

  : ومثله أليب متام قوله. يقبله، كناية عن ضعفها

 إال من فضل شيب الفؤاد س  شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأ
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تصيبها اآلفة كما وزاد املتنيب عليه بذكر اخلضاب، والنصول، قيل إا تصفر وقيل إا تبيض عندما 
  : قال احلكمي

  فاصبغي بياضاً بعصفر العنب  يا دعد قد أصبحت مبيضةً كبدي

  .إال أن لفظة املشيب ال تطلق على كل البياض

  تزوره في رياح الشرق ما عقال  شوقاً فلوال أن رائحةً يحن

ق تأتيه ملا عقل؛ كأن إن هذا احملب حين شوقاً إىل حمبوبته، فلوال أن رائحةً من رياح الشر: يقول
جين أي يظهر اجلنون؛ : وروى. زياد الشوق واألول أكثر: وروى. احملبوبة كانت يف جانب الشرق

  .وهذا أوىل باملطابقة

 لم يذق طرفاً منها فقد وأال من  ها فانظري أو فظني بي ترى حرقاً

  .تنبيه املخاطب ملا بعده: ها

من احلزن، فإن مل تريين أهالً للنظر فظين يب ترى حرقاً من مل انظري إيل لتدري ما يب : حملبوبته: يقول
  .أي جنا من البالء، من وأل يئل إذا جنا: يذق بعضاً منها فقد وأل

  إلى التي تركتني في الهوى مثال  األمير يرى ذلي فيشفع لي عل

ملرأة اليت تركتين يف لعل األمري الذي هو املمدوح إذا رأى ذيل يتشفع يل، إىل ا: مبعىن لعل، يقول: عل
اهلوى مثالً مضروباً كسائر العشاق من العرب؛ ووجه تشفعه إليها أن يصل جناحه مبا يصل به إىل 

  .وهذا مأخوذ من قول أيب نواس. املراد ا، وحيظى عندها ملكانه منها

 لعل الفضل يجمع بيننا هناها  سأشكو إلى الفضل بن يحى بن خالد

 بصرت به بالرمح معتقال لما  بدميأيقنت أن سعيداً طالب 

ملا رأيت املمدوح وهو سعيد معتقال برحمه على هيئة احملاربني، حتققت أنه يطلب بدمي من هذه : يقول
املرأة القاتلة يل، على سبيل القتل والقصاص منها، ألن قتل النساء نقص، ولكن من حيث أن عادته 

ان، وإن املال الذي يغتنمه جيعل له حظاً منه ليصل اغتنام األموال يف احلرب، ألن ذلك كسب الشجع
إىل مراده منها، وانتقل الرجاء الذي يف البيت األول إىل اليقني، من حيث أنه قد رآه تأهب للحرب، 

  .ألنه إذا حارب يظفر باألعداء وينهب األموال، وإذا بها فرقها، ألن خالف ذلك من البخل

  .ملا رأيته كذلك أيقنت أنه ينتقم من أعدائي: قبله كأنه يقولإن هذا البيت منقطع عما : وقد قيل

  ونائٌل دون نيلي وصفه زحال  غير محص فضل والده وأنني
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مصدر مضاف إىل فاعله، وهو : زحل ونيلي: ومفعوله. اسم فاعل، من نال الشيء يناله: قوله نائل
  .وصفه: ضمري املتكلم، ومفعوله

وإين نائل زحالً قبل أن أنال : يقول. جمع بني مدحه ومدح والدهإين ال أحصي فضل والده، ف: يقول
  .وروى فضل نائله فيكون مدحاً له. وصف والده

  في األفق يسأل عمن غيره سأال  قيٌل بمنبج مثواه ونائله

  .بلد بالشام: ومنبج. امللك من ملوك محري: القيل

يا؛ يستخرب عمن يطلب من غريه العطاء، وعطاؤه يف أفق الدن. إن املمدوح ملك، مقامه مبنبج: يقول
الذي هو سأل السؤال الذي هو طلب : حىت يدل عليه بالسؤال األول، وهو االستخبار، والثاين

  : العطاء وهو كقول أيب متام

 في اآلفاق عن كل سائل تسائل  عطاياه نوازع شردا فأضحت

  ويحمل الموت في الهيجاء إن حمال  يلوح بدر الدجى في صحن غرته

مقصوراً، فعلى هذا يكون يف اهليجا إذا : وروى. اهليجاء باملد فتكون حينئذ يف اهليجاء إن محال: روى
  .محال

  : احلسن وهو قوله: إحدامها: إن املمدوح موصوف خبصلتني: يقول

  يلوح بدر الدجى في صحن غربته

    

  .عين أن املوت ناصره ومعهوحيمل املوت يف اهليجاء إن محال ي: الشجاعة وذلك قوله: والثانية

  وسيفه في جناٍب يسبق العذال  في كالٍب كحل أعينها ترابه

  .إن بينه وبينهما معاداة: وقيل. قبيلتان: كالب، وجناب

إن املمدوح يهجم خبيله على بين كالب ويوقع م، فغبار خيله يف عيوم مبرتلة : واملعىن على هذا
إذا ظفر بعدوه قتله، وال يبايل بلوم : يعين.  عذل العاذلالكحل، وكذلك سيفه يف جناب، يسبق

وقد نظمه من مثل سائر وهو سبق السيف العذل وأول من قاله ضبة بن أد إذ ظفر بقاتل ابنه . الالئم
  .فلما ليم عليه قال هذا القول! يف الشهر احلرام فقتله

 يتخذون تراب قدمه كحالً ألعينهم، إم حلبهم له: فيكون املعىن. إن بين كالب كانوا أولياءه: وقيل
  .ويتربكون به
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  لو صاعد الفكر فيه الدهر ما نزال  لنوره في سماء المجد مخترقٌ

  .جيوز أن يكون مصدراً، وجيوز أن يكون امساً ملوضع االختراق: خمترق

، حبيث إن للمدوح فخر إىل السماء وذلك مثلٌ لعلو فخره، وإن له نوراً، منفذه يف مساء فخره: يقول
لو صاعده الفكر وغالبه يف الصعود يف ذلك املنفذ، مل يكن له نزول أبداً، من حيث أنه ليس له اية، 

  .حمترق باحلاء املهملة، واألوىل األول: حىت يبلغها، مث يرتل عنها، وقد روى

  قدماً وساق إليها حينها األجال  الهمام الذي بادت تميم به هو

  .صرف متيم للتعريف، والتأنيث للقبيلةهو األمري، ومل ي: وروى

هو األمري الذي هلكت به متيم منذ قدمي الزمان، وساق به إليها هالكها األجل، أي ملا عادوه : يقول
  .أوقع م وأهلكهم

  والحرب غير عواٍن أسلموا الحلال  لما رأته وخيل النصر مقبلةٌ

ع احللة، وهم القوم الذين يرتلون يف مكان مج: واحللال. اليت تكررت خبالف البكر: احلرب العوان
  .واحد

إن متيماً ملا رأت هذا املمدوح، وخيل النصر مقبلةٌ، أسلموا مجاعتهم وبلدم، مث بني أن ذلك : يقول
  .يف أول احلرب، قبل أن تتكرر، ليدل ذلك على فضل خوفهم منه وأم ازموا يف أول األمر

 أى غير شيٍء ظنه رجالر إذا  وضاقت األرض حتى كأن هاربهم

ضاقت األرض عليهم ملا هربوا منه، حىت أن هارم من شدة خوفه كان إذا رأى غري شيء ال : يقول
حيسبون كل صيحٍة : "وهذا املعىن، اشتقه من قول اهللا تعاىل! يبايل به من صغره، ظنه رجالً من أصحابه

  : وهذا كقول جرير" عليهم هم العدو

 خيالً تكر عليهم ورجاال  بعدهمزلت تحسب كل شيٍء  ما

  بالخيل في لهوات الطفل ما سعال  وإلى ذا اليوم لو ركضت فبعده

فبعد ذلك اليوم الذي قاتلتهم وهزمتهم، إىل هذا اليوم؛ لو ركضت متيم خبيوهلم يف هلوات : يقول
 إشارة إىل قلتهم، الطفل وحنكه ملا أثرت فيه تأثرياً يسعل الطفل منه؛ مع أنه يتأذى بأقل شيء، وذلك

  .وأنه مل يبق منهم بعد ذلك احلرب عناء، وال قوم ميكنهم أن يضروا أدىن ضرر

  ! حلسن طاعته: قال! مل ال يسعل؟: قال القارىء عليه قلت له

  وقد قتلت األلى لم تلقهم وجال  تركت األلى القيتهم جزراً فقد
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: يعين. مصدر واقع موقع االسم: وجال: لهوقو. أي مقطعني بالسيوف: وجزراً. مبعىن الذين: األىل

  .وجلني

قد تركت الذين لقيتهم يف احلرب قطعاً بالسيوف، وتركت الذين مل تلقهم وجلني خائفني : يقول
  .منك

  قلب المحب قضاني بعد ما مطال  مهمٍة قذٍف قلب الدليل به كم

  .قيضانن: والقضاء واملطل. الواسع البعيد النواحي: الفالة القذف: املهمة

كم فالٍة بعيدة األطراف، قلب الدليل فيها خافق خوف الضالل، كخفقان قلب احملب؛ خوف : يقول
بلوغها به إىل : اهلجران؛ أدتين تلك الفالة إىل أقصاها، بعد ما مطلتين مدة مديدة، وقضاؤها إياه

  .أقصاها، ومطلها، مدة لبثه فيها

  الشمس إذ أفالوحر وجهي بحر   بالنجم طرفي في مفاوزه عقدت

. اسم اجلنس: هو اسم للثريا خاصة؛ وقيل: والنجم، قيل. اخلد: وحر الوجه. للمهمه: اهلاء يف مفاوزه

  .فعل النجم: وافل

عقدت طريف بالنجم ليالً، وعقدت حر وجهي حبر الشمس، إذا : يصف مواصلة سريه بالسرى ويقول
  .غاب النجم؛ مين بذلك عليه ليكون أعرف حبقه

  .عقدت بالنجم طريف، خوف الضالل بالشمس ألين كنت مشرقاً: نه قالوروى ع

  تغشمرت بي إليك السهل والجبال  صم حصاها خف يعملة أنكحت

    

تعسفت وأخذت قصداً وغري قصٍد، : الناقة العمولة يف سرعة املشي أي أسرعت وتغشمرت: اليعملة
  .اجلمع: واإلنكاح هو

صا الصم اليت كانت يف الفالة املذكورة، وعسفت يب السهل مجعت بني خف ناقيت وبني احل: يقول
  .واجلبل؛ حىت أوصلتين إليك

 للجن في غيطانها زجال سمعت  لو كنت حشو قميصي فوق نمرقها

  .أي وسطه: وحشو قميصي. الصوت: والزجل. الوسادة اليت يعتمد عليها الراكب: النمرق

 الناقة، لسمعت صوت اجلن يف غيطان هذه لو كنت أيها املمدوح مكاين فوق رحل هذه: يقول
  ! املفاوز
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  وليتني عشت منها بالذي فضال  وصلت بنفٍس مات أكثرها حتى

كنت على احلال املوصوفة، حىت وصلت إليك بنفس مات أكثرها تعباً وخوفاً، ومل يبق منها إال : يقول
وغرضه ذه األبيات . كفضلٌ أخشى عليه، ألين وقيت ما مر يب وال آمن أن يكون عاقبته اهلال

  .االمتنان عليه مبا ناله من ذلك

 من إذا وهب الدنيا فقد بخال يا  أرجو نداك وال أخشى المطال به

  .أي راجياً، يف موضع نصب ألنه يف موضع احلال: أرجو: قوله

جبت هذه املفاوز إليك ثقة بك، إنك ال متطل بوعدك، وإنك جتزل العطاء؛ ألنك إذا وهبت : يقول
  .الدنيا تستقلها فكأنك قد خبلت

  : وقال أيضاً يف صباه يف احلماسة والفخر

  ببياض الطلى وورد الخدود  كم قتيٍل كما قتلت شهيٍد

كم قتيٍل شهيٍد ببياض الطلى وورد اخلدود؛ كما : وتقدير البيت. األعناق، واحدها طلية: الطلى
قتل ببياض ! ل قتيل اهلوى فكم من قتيٍل شهيدلست بأو: ويقول. قتلت أنا؛ يعتذر يف قتل اهلوى إياه

وجعل القتل بسبب اهلوى شهادة أخذه من احلديث من عشق وعف مات ! األعناق ومحرة اخلدود
  .وهو شهيد

 بالمتيم المعمود فتكت  وعيون المها وال كعيوٍن

واملعمود الذي . الذي استعبده احلب: واملتيم. القتل غيلة: والفتك. بقر الوحش، واحدا مهاة: املها
  .عطفاً على ورد اخلدود: وجر عيوناً. أصيب عمود قلبه وهو وسطه باحلب

وهي بقر الوحش من حسنها، ومالحتها : وعيون املها. كم قتيٍل ببياض الطلى، وورد اخلدود: يقول
. هاوال كعيون النساء اليت أصابتين وقتلتين غيلة، بل هذه أحسن منها، فضل هذه العيون على عيون امل

  .مث فضل العيون اليت قتلته على تلك العيون. احلسان العيون من النساء: أراد باملها: وقيل

  ر ذيولي بدار أثلة عودي  در الصبا أيام تجري در

  .مث استعمل يف كل خري. اللنب: الدر يف أصل اللغة

مزة األوىل حرف أأيام جتريري واهل: مث نادى فقال. كثر خري الصبا: كأنه يقول على وجه الدعاء
عاداً األوىل، وروى بدار األثلة : النداء، والرواية جتريري بدار أثلة موصلة األلف بالراء كقوله تعاىل

إن أثلة بغري ألف والم، وروى قتلة وهي : وقيل. بالشام: مكان بالكوفة، وقيل. األثلة: عودي قيل
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  .خطاب لأليام: أمر من العود، وهو: وعودي. اسم امرأة

يا أيام بطاليت حني كنت أسحب ذيلي ذا املكان، عودي :  خماطباً أليامه اليت مضت مستعيداً هلايقول
  .إيل وارجعي فإين مشتاق إليك

 في براقٍع وعقود قبلها  عمرك اهللا هل رأيت بدوراً

يب تعمريك اهللا، وهو مصدر من عمرك اهللا تعمرياً، إال أنه حذف ما كان زائداً، ورده إىل ترك: أصله
أيها الصاحب، هل رأيت بدوراً مثل هؤالء . سألت اهللا تعمريك: عمرك اهللا فكأنه قال: فقال. الكلمة

ألن الرباقع والعقود من آلة النساء، ومل ! النساء اللوايت هن بدوراً يف احلسن والبهاء يف براقع وعقود؟
  .تعد يف البدور

  ب تشق القلوب قبل الجلود  بأسهم ريشها الهد رامياٍت

  .يف موضع نصب صفة لبدور: رامياٍت

! قدودها اهلدب، وهي تشق القلوب قبل اجللود! هل رأيت بدوراً ترمى بسهام؟: يقول لصاحبه

وهو مأخوذ من قول . العيون: وعين بالسهام. خبالف سائر السهام اليت تصيب اجللود قبل القلوب
  : كثري

  ي القلب جارحظواهر جلدي وهو ف  بسهم ريشه الهدب لم يصب رمتني

 فيه أحلى من التوحيد هن  من فمي رشفاٍت يترشفن

    

يف فمي أحلى من . يعين الرشفات: هن. إن هذه النسوة ميصصن من فمي مصات مليلهن إيل: يقول
وهذا أحد ما نسب املتنيب ألجله إىل ! حالوة التوحيد يف قلب املوحد، وهو املقر بوحدانية اهللا تعاىل

للترشف يف : هن فيه حالوة التوحيد يعين: وروى! الترشف أحلى من التوحيدالكفر؛ حيث جعل 
أنت واحدى؛ عند : إنه املعشوق بعاشقه، أي قوله: وقيل. وهذا أخف من األول. الفم حالوة التوحيد

إقباله على وصاله، من دون أن يعرف غريه، فلهذا أحلى ما يكون للعاشق إذا كان معشوقه ال يعرف 
  .هن يف الفم أحلى من هذا التوحيد: ول إال به، وإذا فعل ذلك فقد وحده، فكأنه يقولسواه، وال يق

  ر بقلٍب أقسى من الجلمود  خمصانٍة أرق من الخم كل

أرق يف موضع اجلر صفة خلمصانة، : روى. الصخر الصلب: واجللمود. الدقيقة اخلاصرة: اخلمصانة
  .وبالرفع صفة لكل
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كل ضامرة البطن أرق بشرةً من اخلمر، بقلٍب أشد : رشفات وهيكل واحدة من هذه املت: يقول
أي : شبه رقة بشرا باخلمر، وقساوة قلبها باحلجر، وجعله أقسى منه. قساوة وصالبة من الصخر

  .أقسى من احلجر الصلب

 فيه بماء ورٍد وعود بر  ذات فرع كأنما ضرب العن

اء الورد والعود، طيباً ورائحة؛ وإمنا كان ذلك كل مخصانة ذات فرع، كأمنا خلط فيه العنرب مب: أي
  .كأمنا: خلقة، فلهذا قال

 أثيٍث جعٍد بال تجعيد ى  حالٍك كالغداف جثل دجوجي

الشديد : والدجوجى. الشعر الكثري: واجلثل. الغراب األسود: والغداف. الشديد السواد: احلالك
  .الكثيف امللتف: واألثيث. السواد أيضاً

  . جعداً بتكلفجيعل: والتجعيد

  .هي ذات فرع أسود ذه الصفة: يقول

 وتفتر عن شتيٍت برود ح  تحمل المسك عن غدائرها الري

هي الضفائر، واحدها : من غدائر الفرع والغدائر: أي. من غدائره: اهلاء يف غدائرها للمرأة، وروى
  . أيضاًصفة األسنان، وهو املفلج، والربود: فاعلة حتمل والشتيت: غديرة، والريح

. إا مع استغنائها عن الطيب، تستعمل الطيب الكثري، حبيث حتمل الريح عن غدائرها املسك: يقول

وهو الريق املتحلب من بني ! أي تضحك عن ثغر مفلج فيه ماء بارد، أو يربد حرارة الكبد: وتفتر
بأن ريقها بارد؛ لبياضه هو من الربد النازل من السماء، فوصف أسناا بأا مفلجة، و: األسنان، وقيل

  .ونقائه وبرده إذا مص

 الجفون والتسهيد وبين  جمعت بين جسم أحمد والسقم

  .نفسه: أراد بأمحد

وبني جفوين والتسهيد فبعدت عين الصحة ! إن هذه املرأة مجعت بني جسمي، وبني السقم: يقول
  .والنوم

  فانقصي من عذابها أو فزيدي  مهجتي لديك لحيني هذه

  .اهلالك: واحلني. النفس: ةاملهج

فانقضى من عذاا، أو فزيدي يف عذاا فحكمك نافذٌ ! هذه نفسي عندك مسلمةً إليك للهالك: يقول
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إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم : "فيها، وأخذه من قوله تعاىل حكاية عن عيسى عليه السالم
  ".فإنك أنت العزيز احلكيم

 بتصفيف طرٍة وبجيد د  أهل ما بي من الضنى بطٌل صي

مرفوع ألنه خرب االبتداء، : تسويتها من الصف وأهل: طول املرض والضعف وتصفيف الطرة: الضىن
  .بطل صيد بتصفيف طرة أهل مايب: متأخر عن اخلرب كأنه يقول. بطل: واالبتداء

 شجاعة إنين بطلٌ صيد؛ ومع ذلك أهلٌ ملا يب، مستحق لطول املرض، وهذه اإلشارات إىل: ومعناه
وجيوز . وجيوز أن يكون أهل مبتدأ، وبطلٌ خربه. نفسه، وإنه مع ذلك قد صيد، بتصفيف طرة وجبيد

ألين بطل : أنا أهل ما يب من الضىن؛ مث بني العلة فقال: أن يكون أهل خرب مبتدأ حمذوف كأنه قال
  .صيد بتصفيف طرٍة وجبيد

شربه ما خال دم العنقود  كل شيٍء من الدماء حرام  

مث أخذ يف ذكر اخلمر استسقاًء . الذي هو اخلمر: مجيع الدماء حرام شرا، ما خال دم العنقود: يقول
  : هلا فقال

  من غزاٍل وطارفي وتليدي  فدى لعينيك نفسي فاسقنيها

اسقين هذه اخلمرة فدى لعينيك نفسي، وما اكتسبته من ماٍل، وما ورثته من آبائي وجعل : يقول
  .هنا للتخصيص: من بني الغزالن ومن: فكأنه قال. من غزال:  بقولهاملخاطب غزاالً

  ودموعي على هواك شهودي  شيب رأسي وذلتي ونحولي

. الشيب؛ حللوله قبل أوانه، ونزوله يف غري زمانه: وهي. أربعة أشياء شاهدات يل على هواك: يقول

يف القضاء بالشاهدين ويل أربعة وذيل يف هواك، وحنول جسمي، وانسكاب دموعي، واهللا تعاىل أمر 
    : شهود وهذا مثل قول القائل

 :كل قضيٍة اثنان وشهود  !ذا يكذب في شهوٍد أربعاً؟ من

 جسمي واعتقال لساني ونحول  خفقان قلبي واضطراب مفاصلي

 ترعني ثالثةً بصدود لم  يوٍم سررتني بوصاٍل أي

  ! ررتين بوصلك ومل ترعين بصدود ثالثة أياماذكر أيها الغزال أي يوم واصلتين فيه، فس: يقول

  كمقام المسيح بين اليهود  ما مقامي بأرض نحلة إال
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. مكانٌ بالشام: وهو. باحلاء املهملة وهو األصح: هي حمله بالكوفة، وروى: باملعجمة، قيل. خنلة: روى

  .إنه على ثالثة أميال من بعلبك: وقيل

وإيذائهم إياي واستخفافهم يب، إال كمقام السيد املسيح بأرض ليس مقامي بني أهل هذا املكان : يقول
  .اليهود؛ لكثرة عداوم له

  .أنه لقب املتنيب ذا البيت: وروى

  : بل بالبيت الذي يقول فيه: وقيل

 كصالح في ثمود غريب  في أمٍة، تداركها اهللا أنا

 قميصي مسرودةٌ من حديد  مفرشي صهوة الحصان ولكن

 نسجها يدا داود أحكمت  أضاةٌ دالصفاضةٌ  ألمةٌ

يصف ذا شدة حذره من . الفرس الكرمي الذكر: واحلصان. مقعد الفارس من الفرس: الصهوة
  .القوم، وهم أهل حنلة

مفرشي مقعد الفارس؛ لكوين عليه ليالً واراً، وقميصي ودرعي اليت هي مسرودة من حديد؛ : يقول
  . أعدائيملواظبيت على احلرب وشدة حترزي من

وهي . أي صافية: أضاةٌ. سابغة: أي ملتئمة الصنعة، جمتمعة فاضةٌ: ألمةٌ: مث وصف درعه احلديد فقال
: أحكمت نسجها. أي براقة: دالص. صفة الغدير شبهها به لصفائها وزرقتها كاملاء الذي يف الغدير

وع؛ ألا مسرودة غري أي هي من عمل داوود عليه السالم، وهي أوثق ما تكون من الدر: يدا داود
  .مسمورة، وهذا غاية ما ميدح به الدرع

 !بعيٍش معجل التنكيد؟ ر  أين فضلي إذا قنعت من الده

  .يشكو سوء حاله مع فضله، وبعد حمله. التقليل: التنكيد

  أين فضلي إذا رضيت من الدهر بعيش قليل اخلري؟ : فيقول

 عوديق قيامي وقل عنه ق  ضاق صدري وطال في طلب الرز

  .ضاق صدري: ويروى

ضاق صدري ملا يب من ضيق الرزق، وطال قيامي يف طلب رزقي، : يقول تأكيداً ملا تقدم من البيت
  .وقل قعودي عنه

  في نحوٍس وهمتي في سعود  أقطع البالد ونجمي أبداً
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  . يف سعودأنا أجوب البالد أبداً، وال أفتر عن السعي، لكن جنمي يف حنوس فال يساعفين ومهيت: يقول

  لغ باللطف من عزيٍز حميد  مؤمٌل بعض ما أب ولعلي

ولعلي مبلغ بعض ما آمل؛ وهذا ظاهر؛ ألن التسلي مل يدخل يف األمل، وإمنا يدخل يف : ويروى
الوصول إىل املأمول، وعلى الرواية الظاهرة البد أن يكون مقلوباً، فيكون راجعاً إىل ما ذكرناه يف 

ز أن حيمل على ظاهره ويريد أنا راٍج بعض ما أبلغ من العيش اهلين، واملكان الرواية األوىل، وجيو
  .السين، بلطف اهللا العزيز احلميد

ن ومروي مرو لبس القرود  لباسه خشن القط لسري  

  .أراد به املمدوح، وإن كان ممن يلبس اخلشن للزهد والتواضع: السيد ذو املروءة وقيل: السري

لبس القرود : سه خشن القطن، وليس فيه ما يوجب الضعة؛ وإن املرويإنه سري، لبا: فيقول
  .والسفلة من الناس، ومل يدل على رفعتهم

نفسه وأن لباسه خشن القطن، ملا به من الفاقة، مث بني أنه ال يقنع باملروي، ألنه : أراد بالسري: وقيل
يريد ما هو فوقه من الثياب لباس السفلة من الناس، وإن مهته ترتفع عن االقتصار على ذلك، بل 

  .الثمينة النفيسة

طعن القنا وخفق البنود بين  عش عزيزاً أو مت وأنت كريم 

حيض نفسه أو صاحبه على طلب العز . بند، وهو العلم: اضطراب الرايات، وهي مجع: خفق البنود
  .والعال، وينهاه على الرتول على الفاقة يف الشقاء

وإال فمت كرمياً، بني املطاعنة وخفق الرايات؛ فإن من مات بني هذه عش عزيزاً إن أمكنك، : يقول
األشياء مات عزيزاً، لبقاء الذكر احلسن بعد موته، وكل هذا للمنع من الذل، واحلث على طلب 

  .العلو

  ظ وأشفى لغل صدر الحقود  الرماح أذهب للغي فرءوس

 الثالثية اردة عن الزيادة، فإن كان بناءه أفعل التفضيل وهو ال يأيت إال من األفعال: بىن من أذهب
فأما أذهب . أذهب بالغيظ، ذلك رواية: من ذهب فهو الزم فالبد من الباء للتعدية، وهو أن يقول

: للغيظ فهو حممول على أنه حذف من أذهبت، مث بىن بعد رده إىل ثالثة أحرف أفعل، كقوله تعاىل

  .ألنه من أحصيت" أي احلزبني أحصى"
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إن مل يكن ميكنك أن تعيش عزيزاً، فمت بني طعن القنا، فإنه من األشياء اليت تشفي الصدور : وليق
  .من احلقد، أو تقتل؛ فتستريح مما كنت فيه من الغيظ واحلقد

  .أذهب بالغيظ: أنا مل أبن أذهب من فعل متعد وإمنا قلت: وروى أنه قال

 دمت مت غير فقي وإذا  ال كما قد حييت غير حميٍد

ال كما كنت حتيا غري حممود، وإذا مت يف هذه احلالة مت غري . عش عزيزاً، أو مت كرمياً: يقول
أي غري مفقود، ال يعتد بك، ويكون موتك وحياتك واحدة وال يعرفك أحد فيفقدك، كأنه : فقيد

  .كان قد استعمل الكسل قبل هذه احلالة

 لخلودولو كان في جنان ا ل  فاطلب العز في لظى وذر الذل

إذا جعلتها نكرة صرفتها ألا ليس فيها إال التأنيث، وإن جعلتها امساً جلهنم، وهو املراد ها هنا : لظى
  .للتعريف والتأنيث: مل تصرفها

النار : من قوهلم. اطلب العز ولو كان يف جهنم، واترك الذل وال تقبله ولو كان يف جنان اخللد: يقول
  .وال العار

  جز عن قطٍع بخنق المولود   وقد يعالعاجز الجبان يقتل

 في ماء لبة الصنديد خوض  الفتى المخش وقد ويوقى

احملش باحلاء : وروى. هو الدخال يف األمور: واملخش. خرقة يوقى ا رأس الطفل إذا دهن: اخلنق
جيوز أن يكون مبعىن خاض؛ مبالغة فيه كطوف، : وخوض. الذي يوقد احلرب كأنه آلة ذلك: وهو
: والصنديد. الدم: ز أن يكون متعدياً، ومفعوله حمذوف، وتقديره قد خوض الرمح، وماء اللبةوجيو

  .السيد الكرمي

يقتل العاجز اجلبان مع عجزه عن قطع البخنق، وال ينفعه احلذر واإلحجام عن القتال، ويصان : يقول
يف دم الشجاع الرجل الشجاع الدخال يف احلرب، يف حاٍل قد خاض ودخل أو أدخل سنان رحمه 

  : ومثله لألهتم

  وما كل من يرجو اإلياب بسالم  وما كل من يغشى القتال بميت

 وبنفسي فخرت ال بجدودي  بقومي شرفت بل شرفوا بي ال

 وعوذ الجاني وغوث الطريد د  فخر كل من نطق الضا وبهم
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دودي؛ ال لعدم إن شريف بنفسي ال بقومي، بل هم شرفوا يب، فإذا فخرت فبنفسي ال جب: يقول
فضلهم، ولكن لزيادة فضلي على فضلهم؛ وهذا كما قيل نفس عصاٍم سودت عصاما ومثله لعلي بن 

  .جبلة

  ولكن بهم سادت على غيرهم عجل  سودت عجالً مآثر قومهم وما

وم فخر كل من نطق : مث بني أن لقومه فضالً على سائر العرب؛ ومع ذلك فهو أفضل منهم، فقال
املراد أن م فخر كل ذي : ألن الضاد خمتصة بلغة العرب، وقيل.  أنه فخر كل العربيعين: الضاد

وم غوث . إنه يستعيذ م: فضل، والضاد هي اليت يف الفضل، وبني أن قومه وجوه م عوذ اجلاين
  .أي م يستغيث املطرود: الطريد

  لم يجد فوق نفسه من مزيد  أكن معجباً فعجب عجيٍب إن

  .الذي ال نظري له: االسم منه، والعجيب: والعجب. املتكرب: باملعج

إن تكربت مبا يل من الشرف، فليس إال ألين عجيب، ال نظري يل يف زماين، وال ألحد مزيداً : يقول
  .املعجب الذي مل جيد فوقه أحد: وقيل. علي

 العدا وغيظ الحسود وسمام  أنا ترب الندى ورب القوافي

أنا قرين الندى والسخاء وقادر على الشعر، والقوايف، وسم قاتل : خره، فيقوليذكر فضائله، ومفا
  .ألعدائي وغيظ للحساد، ملا يل من الرتبة العالية، والدرجة السامية، من الفضل والكمال

  غريب كصالٍح في ثمود  في أمٍة تداركها اهللا أنا

 اهللا بالعذاب، فاألوىل دعاء هلم، والثانية تداركها: وقيل. أصلحك اهللا: كقولك. تداركها اهللا: قوله
  .دعاء عليهم

أنا يف أمة يصيبين منهم أذى، وطبعي خمالف لطبعهم، وهم ال يعلمون حملي، بل يعاودين فحايل : يقول
  .إنه لقب املتنيب ذا البيت، حيث شبه نفسه بصاحل: بينهم، كحال صاحل بني مثود، وقد قيل

  : قد قتال جرذاً وأبرزاه يعجبان الناس من كربه فقال هلماوقال وقد مر يف صباه برجلني 

  أسير المنايا سريع العطب  لقد أصبح الجرذ المستغير

نصبا : طالب الغارة، أو طالب الغرية وهي املرية، وصريع وأسري: املستغري. فأر البيت الكبري: اجلرذ
  .خبرب أصبح

  .ي ينقل املرية حليف اهلالك، صريع املوتأ. قد أصبح اجلرذ الذي كان يغري يف البيوت: يقول
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  وتاله للوجه فعل العرب  الكناني والعامري رماه

  .أي ألقياه على وجهه: تاله

  .رماه الرجالن وتاله على وجهه، كما تفعل العرب: يقول

  فأيكما غل حر السلب  الرجلين اتلى قتله كال

    

 الوالية، أي وىل كل واحد منهما قتله، وحر افتعل من: واتلى. أي كل واحد منهما: كال الرجلني
  .أي خان يف الغنيمة: وغل. خالصه: السلب

قتلتما هذا الشجاع فأيكما خان يف سلبه، ففاز به دون صاحبه، فإين ال أرى : يسخر منها، ويقول
  .سلبه ظاهراً

  فإن به عضةً في الذنب  كان من خلفه وأيكما

يسخر منهما ! ة يف ذنبه، فمن كان خلفه فهو الذي عضهأيكما كان من خلفه؟ فإن به عض: يقول
  .بذلك

وقال أيضاً يف صباه ارجتاالً وقد أهدى إليه عبيد اهللا بن خراسان هدية فيها مسك من سكر، ولوز يف 
  : عسل

  وأنت بالمكرمات في شغل  شغل الناس كثرة األمل قد

  .كرمات وإسداء اإلحسانوشغل املمدوح أبداً امل. إن الناس شغلهم كثرة األمل: يقول

  لكنت في الجود غاية المثل  حاتماً ولو عقلوا تمثلوا

جعل الناس املثل يف اجلود حلامت الطائي، ولو كانوا عقالء جلعلوك غاية املثل يف اجلود؛ نك : يقول
  .أسخى منه ومن سائر الناس

 أبا قاسٍم وبالرسل إيهاً  أهالً وسهالً بما بعثت به

  . وسهالً مبا بعثت به، وبالرسل إيها أبا قاسم وإيهاً مبعىن كفأهالً: تقديره

كف عن ذلك فقد عجزتين عن القيام بشكرك وأثقلت ظهري مببارك، واستغنيت مبا سلف من : يقول
  .عطاياك، فال حاجة إىل املبالغة

  إال رأيت العباد في رجل  ما رأيت مهديها هديةٌ
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فكأنه مجيع الناس يف املعىن، وهو . ت فضائل الناس فيه جمموعةهديةٌ ما رأيت مهديها، إال رأي: يقول
  : مأخوذ من قول احلكمي

  أن يجمع العالم في واح  هللا بمستنكر وليس

  .العباد واألنام مجيعاً: روى

  يلعب في بركٍة من العسل  ما في أقلها سمك أقل

  .يلعب ويسبح: مبعىن الذي، وروى: وما. خرب: مبتدأ ومسك: أقل

مسك من اللوز والسكر، يف حوٍض من العسل؛ يشري إىل أن ذلك : أقل ما يف أقل هذه اهلدايا: وليق
  !.إذا كان أقل األقل فكيف يكون ما هو أجل األجل واألفضل؟

  !من ال يرى أنها يد قبلي؟  أكافي على أجل يٍد كيف

  .وال مهز فيه. أجازي: وروي. أصله اهلمز فخففه: أكايف

زي على أجل نعمة له عندي، وهو يستصغر العظيم من أياديه، وال يعتد ا، وال كيف أجا: يقول
  .يراها نعمة عندي، فال ميكنين القيام بشكره

  : وكتب إىل عبيد اهللا بن خراسان يف الطيفورية وقد رد اجلامة وكتب على جوانبها بالزعفران

  بلغ المدى وتجاوز الحدا  فلست بزائدي ودا أقصر

  .ضمري الود: مسك عن اإلهداء، وفاعل بلغ املدى وجتاوز احلدأي أ: أقصر

أقصر عن اإلهداء فلست تزيدين وداً بزيادة اهلدية، فإن ودك عندي قد بلغ املدى وجتاوز احلد، : يقول
  ".جبلت القلوب على حب من أحسن إليها: "فال مزيد عليه؛ واألصل فيه احلديث

   حمداًفرددتها مملوءةً  مملوءةً كرماً أرسلتها

  .اهلاء يف أرسلتها ورددا للجامة، اليت فيها احللواء، ونصب كرماً ومحداً على التمييز

بعثت باجلامة مملوءة كرماً فرددا مملوءة محداً؛ وذلك أنه كان كتب ذه األبيات يف جوانب : يقول
  .اجلامة وفيها محد املمدوح

 به وتظنها فردا مثنى  جاءتك تطفح وهي فارغةٌ

  .االرتفاع، واالمتالء: الطفح

جاءتك هذه اجلامة فارغة من احلالوة، وهي مع ذلك ممتلئة من محدك، فأنت تظن اجلامة فرداً : يقول
  .أي باحلمد: مثىن به: أي األبيات، وروى: وهي قد انضم إليها هذه األبيات فهي مثىن ا
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 أال تحن وتذكر العهدا  تأبى خالئقك التي شرفت

القك الشريفة متتنع وتكره أن ال تشتاق إىل مثل صنيعك يف إنفاذ اهلدية وأال تذكر العهد إن أخ: يقول
  .بإنفاذ اهلدية، فكأنه يستعيد مثل هذه اهلدية اليت بعث ا إليه

  .أال حتن إىل أصدقائك: وقيل

  كنت الربيع وكانت الوردا  كنت عصراً منبتاً زهراً لو

  .ضمري اخلالئق: لوقي. ضمري اهلدية: التاء يف كانت

لو كنت زمناً من األزمان لكنت أطيبها وهو الربيع، وكانت هديتك اليت بعثت ا، وخالئقك : يقول
  .الشريفة كالورد، يف فضله على سائر األزهار، كفضل الربيع على سائر األعصار

  وقال أيضاً ميدح عبيد اهللا بن خراسان وابنيه 

  دوت بجد في الهوى تعسلما غ  الوحش لوال ظبية األنس أظبية

    : العثور: حرف النداء، والتعس: واحد، وهو مجع أنسي وإنسي واأللف: األنس واإلنس

لوال الظبية األنسية ملا غدوت إىل املرتل الذي كنت فيه، وارحتلت عنها، : يقول خماطباً للظبية الوحشية
  .جبد عثوٍر يف هواك

ن املوضع صار مألفاً للوحش، أو ليدل على أن الوحش وخاطب الوحشية لشبهها باألنسية، أو أل
  .يألفه مبالزمة الفلوات

 ينشفه من لوعٍة نفسي دمعاً  وال سقيت الثرى والمزن مخلفه

من أخلف الربق، إذا مل : وخملفة. التراب: والثرى. السحاب األبيض: واملزن. شدة احلزن: اللوعة
  .ميطر

أسقي ثرى ربعها دمعي، يف حال ختلف السحاب فال يسقيه، مث لوال الظبية األنسية لكنت ال : يقول
  : بني حرارة نفسه بأنه حلرارته كان ينشف ما يبل األرض من دموعه، وهو من قول اآلخر

 ألرض الوداع حرارة األكباد  الدموع وفيضهن ألحرقت لوال

  ذي أرسٍم درٍس في األرسم الدرس  وال وقفت بجسٍم مسى ثالثٍة

  . وقفت مسى ثالثٍة جبسم ذي أرسم درسوال: تقديره

لوال الظبية األنسية، لكنت ال أقف يف رسوم دار هذه احملبوبة الدارسة ثالثة أيام ولياليها، حىت : يقول
حنيلٌ شبيه : يصري آخر وقويف وقت العشية من الليلة الثالثة، من أول وقويف، جبسٍم ذي أرسم دارسة
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  .، ويكون املراد مبسى ثالثة تقديره أيام وقوفه عليهاباألرسم الدارسة من مرتل احملبوبة

وال جيوز أن يريد به أنه وقف بعد ثالثة أيام من غيبوبتها عن الدار، ألا ال تصري : قال ابن جىن
  .دراسة بثالثة أيام

إن ذلك أيضاً جائز، ألن ديار األعراب ال تكاد تسلم من الدروس ألول ريح ب فتسفي : وقيل
  .اب من جهة، وتطم آثارها، وإن وافقها مطر كان دروسها أدعىعليها التر

  قتيل تكسير ذاك الجفن واللعس  مقلتها سئال دمنتها صريع

ما اسود من آثار الدار كاألثايف : منصوبة على احلال، من وقفت، والدمنة: صريع وسئال وقتيل
  .محرةٌ يف الشفة تضرب إىل سواد، فوق اللمى: وحنوها، واللعس

ظبية اإلنس ملا وقفت صريع مقلتها سائالً آثار دارها متعلالً بذلك، قتيل تفتري أجفاا وقتيل : وليق
  .اللعس الذي يف شفتيها

 رآها قضيب البان لم يمس ولو  خريدةٌ لو رأتها الشمس ما طلعت

  .أي مل يتبختر: ومل ميس. احليية: وقيل. اجلارية الناعمة: اخلريدة

ة حيية حسنة معتدلة القامة، لو رأا الشمس ما طلعت؛ خجالً من وجهها، هي جارية ناعم: يقول
وإا وإن طلعت فكأا مل تطلع؛ من حيث ال يبني نورها لنور هذه الظبية األنسية، ولو رآها غصن 

  .البان ملا تبختر؛ خجالً من اعتدال قامتها

 سمعت بديباٍج على كنس وال  ما ضاق قبلك خلخاٌل على رشٍإ

  .بيت الظيب، وروى على كنس، وهو صفة الظيب، أي ذي كنس: الغزال، والكنس: شأالر

مارئى خلخال على غزال، ولو رئى لكان ال يضيق عليه؛ ألن رجله دقيقة، وال مسعت بديباج : يقول
فوق كناس، وهذه الظبية األنسية ضاق عليها اخللخال، وغشي بيتها الذي هو اهلودج بالديباج وهذا 

  : شاعرمن قول ال

  سوى أن عظم الساق منك دقيق  عيناها وجيدك جيدها فعيناك

 امرًأ غير رعديٍد وال نكس ترم  ترمني نكبات الدهر عن كثٍب إن

الساقط : والنكس. اجلبان: والرعديد. أي عن قرب: مجع نكبة وهي احملنة، وعن كثب: النكبات
  .اخلامل

  .مرأً غري جبان، وال ضعيف ساقط، يوهنه رميهافقد رمت ا. إن ترمين حمن الزمان من قرب: يقول
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  بجبهة العير يفدي حافر الفرس  يفدي بنيك عبيد اهللا حاسدهم

جببهة العري يفدي حافر : مث قال. يا عبيد اهللا، حاسد بنيك صار فداًء هلم، على وجه الدعاء: يقول
فر الفرس، وهو أحسن خلقةً أراد به أم كرام وحسادهم لئام، فهم فداء هلم، كما يفدي حا: الفرس

  .أي اجلبهة أعلى األعضاء: وهي. جببهة العري

جعل أبناء املمدوح منه، مبرتلة احلافر من الفرس، وجعل املمدوح مبرتلة أعلى الفرس، وجعل : وقيل
حساد أبنائه مبرتلة جبهة احلمار، من سائر احلساد الذين هم كاحلمر، فجعل أعلى األشياء من احلساد 

دىن األشياء من املمدوح، ألن االبن بإضافة األب إليه ذه املرتلة، ومها كما يقال للشيء فداء أل
  .فداء للشيء النفيس وكبار هؤالء القوم، فداء لصغار قومك، وأشباه ذلك: اخلسيس

  وتاركي الليث كلباً غير مفترس  الغطارفة الحامين جارهم أبا

و ألنه بدل من عبيد اهللا أو يكون نصباً على املدح، منصوب ألنه منادى مضاف، أ: أبا الغطارفة
  .مجع غطريف، وهو السيد، واملفترس، والصائل: والغطارفة

    

واالفتراس نعت . يا أبا السادة الذين حيملون جارهم ويتركون الليث غري مفترس، مثل الكلب: يقول
  .وتاركي الليث ككلب عاجز عن الصيد: الليث، وجيوز أن يريد

  كأنما اشتملت نوراً على قبس  يض وضاٍح عمامتهكل أب من

  .الشعلة من النار: القبس

: عمامته: كل واحد من بنيه أبيض وضاح أي واضح اجلبهة ومت الكالم هاهنا، مث استأنف فقال: يقول

  .أي عمامة كل واحد منهم، كأا مشتملة على شعلة من النار، ونصب نوراً على التمييز

  أغر حلٍو ممر ليٍن شرس  غض بهٍجداٍن بعيٍد محٍب مب

أي هو داٍن ممن يقصده ال حيتجب عنه، أو من أوليائه، أو من فعل اخلري، أو أنه . أي قريب: داٍن
: حمب. ممن ينازعه الكرم، أو عن النقص، أو من حيث احملل، أو عن إتيان ما ال حيل: بعيٍد. متواضع

أي فرٍح : ٍج. أي للبخل، أو ألهل النقص واللؤم: أي حيب البذل، لألولياء وأهل الفضل، مبغض
أي سىيء : شرس. أي لني اجلانب ألوليائه، ومن يستعني به: عند سؤال السائل إياه وأفضاله عليه أغر

  .اخللق مع من ال يطيعه

  جعٍد، سرٍي، نٍه، ندٍب، رضى، ندس  أبٍي، غٍر، واٍف، أٍخ، ثقٍة، نٍد،
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. أي مولع باقتناء املكارم: غٍر. ، من فعل األمور الدنيئة، أو أىب الضيمأي ممتنع: أيب. أي سخى: نٍد

: ملصافاته مع األصدقاء يطلق عليه اسم األخ ثقة: أٍخ. أي بالعهد: واٍف. غرى بكذا فهو غر: يقال

أي ماٍض يف : أي موثوق به وبإخائه ويروى أخي ثقٍة فيكون على هذا مصدراً، أي صاحب ثقة جعد
جعد اليدين، فهو : اجلعد، إذا أطلق أريد به السخي، وإذا قيد فقيل: ويقال.  النفساألمور، خفيف

أي : ندب. أي عاقل، من النهي: أي سيد رفيع املرتلة، من السرو وهو االرتفاع نٍه: سرى. البخيل
  .أي حباث عن األمور عارف ا: ندس. أي مرضى: رضى. سريع االهتمام: خفيف يف األمور، وقيل

  عز القطا في الفيافي موضع اليبس  ن فيض يديه ماء غاديٍةكا لو

فيكون عز من . مفعوله: والقطا. فاعل عز: وموضع اليبس. السحابة اليت تأيت يف الغداة: الغادية
  .عزه يعزه إذا غلب: قوهلم

يلتقط لو كان ما يفيض من يديه ماء سحابة لعم الدنيا كلها؛ حىت ال جيد القطا موضعاً يابساً : يقول
غلب : منه احلب، أو ينام فيه وعز اليبس وغلبه، بامتناعه عليه، فهو يطلبه وال جيده، وحتقيق املعىن

  .القطا وجود موضع اليبس وهو من باب إضافة املنعوت إىل النعت

وقصرت كل مصٍر عن طرابلس  حسد األرض السماء بهم أكارم  

  .صارأنث قصرت وإن كان فعل كل ألنه أراد مجاعة األم

حسدت . مجع أكرم. أكارم: وقوله. أبا الغطارفة: هؤالء السادة الذين تقدم ذكرهم وهو قوله: يقول
: وروى. السماء األرض لكوم عليها وصارت كل بلدة قاصرة عن طرابلس لكوم فيها دون غريها

 عن هذه أن السماء قصرت البلدان: أحدمها: وقصرت كل مصر بفتح الالم فيكون يف تقديره وجهان
  .البلد، ملكام فيه

  .أكارم وهو مجع، وكأم قصروا كل مصر عن بلدم: أا راجعة إىل قوله: والثاين

  وأي قرٍن وهم سيفي وهم ترسي؟  الملوك وهم قصدي، أحاذره أي

  .أي مقصودي: قصدي

الذي يقول أي ملك أحاذره وهم مقصودي، وأي منازع يل أخشاه وهم سيفي، أمضيه فيه، وترسي 
  أحرس نفسي م، وهو من قول البحتري 

  جناب ابن عمرو والرماح الذوائد  امرء أخشى األعادي ودونه وإني

  : وهو عبد الرزاق بن أيب الفرج: وقال أيضاً يف صباه لصديق يودعه
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  فوجدت أكثر ما وجدت قليالً  برك إذ أردت رحيال أحببت

نك، فوجدت كل جليٍل قدرت عليه قليالً عن قدرك، أحببت أن أبرك مبربة عند ارحتايل ع: يقول
أحببت برك يب : إنه هجاء، وأراد: وقيل. قاصراً عن حملك، وظاهره أنه مدح على ما ذكرنا

  .واألوىل أنه مدح. وإحسانك إيل فوجدت كثريه قليالً

وعلمت أنك في المكارم راغب  إليها بكرةً وأصيال صب 

أي ليالً وناراً، فلم أر : بكرة وأصيالً. تناء املكارم، مشتاق إليهاقد علمت أنك راغب يف اق: يقول
  .االمتناع عن اإلهداء صواباً

  مني إليك وظرفها التأميال  ما تهدي إلي هديةً فجعلت

    

فكرت فيما أهديه إليك، فلم أر شيئاً يقع عند قدرك، فجعلت هدييت إليك املدح الذي تعلمته : يقول
: وميكن أن يكون املراد. علته هديةً مين إليك، بعد ما كان هدية من ك إيلمنك، ومن صفاتك، فج

  : وقد أخذ هذا املعىن من قول ابن الرومي. بعثت إليك بعض ما أهديته إيل من األموال فأهديته إليك

  هك من كل ما تهوي القلوب ومعنى  أي شيء أهد خى إليك وفي وج

 !ليك ما منك يجنى؟أهدى إ أو  يا جنة النعيم الهدايا منك

جعلت ما تريد إهداءه : وحيتمل أن يكون مراده! أو أهدى؟: إال أنه أخرب أنه أهدى، وابن الرومي قال
. إيل عند ارحتايل عنك مين إليك، أي أسألك أن متسك عنه، فتجعل إمساكك عنه مبرتلة إهدائي إليك

دية ظرفاً هلذه اهلدية ظرفاً هلذه اهلدية أي جعلت تأميلي إياك قبول هذه اهل: وظرفها التأميال: وقوله
  .هذا ما ذكره ابن جىن. ومشتمالً عليه، فجعل األمل كالظرف له

إنه ملا أرد ارحتاله عنه واستقل كل هدية يبعثها إىل املمدوح جعل قبول اهلدية، هدية منه : وقال غريه
وظرفها : ي إليه اهلدية، وقولهإليه؛ لعلمه أن املمدوح ممن يسر بقبول املتنيب هديته، سرور من أهد

  .أراد به أن األمل مشتمل على هذه اهلدية وحميط ا كإحاطة الظرف باهلدية: التأميال

ويكون محمله علي ثقيال  يخف على يديك قبوله بر  

أنه ال كلفة علي فيما أهديته إليك ألين مل أتكلف منه شيئاً، وإمنا هو منك : معناه على تأويل األول
أنك : وعلى املعىن اآلخر الذي ذكره ابن جىن: إليك، ويكون حتمل شكرك على قبوله ثقيالً عليعاد 

إذا أمسكت عن إهداء ما عزمت عليه فال نقص عليك؛ ألين على كل حاٍل مل أعطك شيئاً من عندي 
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  .وإمنا هو مالك تركته لك

لعظم : علي ثقيالً:  عن حمملهإمنا مدحي إليك بر خفيف، على يديك قبوله جلاللتك، وقصوره: وقيل
  .شأن قبولك ملدحي وصغر شأنه بالنسبة إليك

  : وقال أيضاً وقد حلف عليه صديق ليشربن كأساً بيده فأخذه وقال

 بهذه الخرطوم ألعللن  لنا بعث الطالق أليةً وأخٌ

  عن شربها وشربت غير أثيم  ردى عرسه كفارةً فجعلت

  .اسم اخلمر: اخلرطوم

حلف بالطالق أن أشرب هذا اخلمر شربت غري أثيم؛ وجعلت كفارة شريب هلا، ردى عليه ملا : يقول
وقال أيضاً يف صباه ارجتاالً وقد أصام املطر والريح يهجو رجالً ! امرأته؛ كراهة أن حينث يف ميينه

  : يقال له سوار

  وأنضاء أسفاٍر كشرب عقار  قوٍم آذنوا ببوار بقية

وأضافها إىل األسفار، ليعلم إمنا أحنلها . وهو البعري املهزول. مجع نضو: نضاءواأل. أي أعلموا: آذنوا
  .اخلمر: والعقار. مجع شارب: والشرب. كثرة األسفار

حنن بقية قوم قد هلك أكثرهم وآذنوا باهلالك، وبقينا حنن على شرف اهلالك وحنن أنضاء : يقول
وجيوز أن يكون األنضاء صفة . روا سكارىأسفار، كأم من تساقطهم مجاعةٌ شربوا اخلمر، فصا

  .وحنن على دواب قد أهزهلا كثرة األسفار، حىت صارت كذلك: لدوام وإبلهم فيقول

 لها ثوبا حصى وغبار علينا  نزلنا على حكم الرياح بمسجٍد

  .تثنية ثوب؛ إلضافته إىل احلصا والغبار: ثوبا

  .مكان مبسجد: مبشهد: ويروى

  فشدا عليها وارحال بنهار  خاً لمثلناخليلي ما هذا منا

  .ترجع إىل أنضاء األسفار؛ إذا جعلناها دواب: اهلاء يف عليها

ليس هذا املسجد مناخاً ملثلنا، فشد على الدواب رحاهلا، وسروجها، وارحال : فيقول خماطباً لصاحبه
شدا : ها للرياح كأنه قالبنهار، قبل اجتنان الليل فيصعب االرحتال، وحيتمل أن يكون الكناية يف علي

  .على الرياح أو على دواب كالرياح سرعة

  قرى كل ضيٍف بات عند سوار  تنكرا عصف الرياح فإنها وال
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ال تنكرا شدة هبوب الرياح يف هذا املكان؛ ألا طعام كل ضيٍف بات عند هذا الرجل الذي : يقول
أي سواري املسجد، أو . سوار: وقيل. امسه سوار، فإن ذلك عادته لضيوفه فليس هذا مبستنكر منه

  .واألول أوىل وأظهر. سواري األمطار

  : شجاع بن حممد بن الرضا األزدي: وقال أيضاً يف صباه ميدح أبا املنتصر

  وجوى يزيد وعبرةٌ تترقرق  على أرٍق ومثلي يأرق أرقٌ

وعربةٌ تقديره. مبتدأ، وخربه حمذوف: أرق مبعىن مع، وأراد به دوام يب أرق وعلى هنا: وكذلك جوى 
  .وهو السهاد: األرق

ويل دمعة . يزيد وال ينقص. وهو احلزن: ومثلي جدير باألرق، ويب جوى. يب أرق على أرٍق: يقول
  .تسيل أبدا

    

 مسهدةٌ وقلب يخفق عين  جهد الصبابة أن تكون كما أرى

  .كما يرى: وروى

  .، وقلٍب خافق خوف اهلجريقول جهد الصبابة هو الذي أراه من عٍني مسهدٍة

  إال انثنيت ولي فؤاد شيق  الح برقٌ أو ترنم طائر ما

  .أي انعطفت: شبيه الغناء، وانثنيت: والترمن. ما الح جنم: وروى

مل يلمع برق أو جنم ومل يترمن طائر، يدعو إلفه إال انعطفت ورجعت إىل نفسي، وأنا مشتاق، : يقول
أحدمها أنه يذكره ثغرها املضيء، : وتشويقه ملعان الربق على معنيني. مهيج القلب لذكر احملبوبة

  .والثاين أنه يلمع من جانب احملبوبة وناحيتها، فشوقه هلذا الوجه

 نار الغضا وتكل عما تحرق  جربت من نار الهوى ما تنطفي

: والغضا. لذيطفيت النار وأطفيتها، وما مبعىن ا: لقوهلم. لغة ضعيفة: وتنطفي. أي حترق هذه النار

  .شجر يوصف بقوة التوقد

جربت من نار اهلوى ناراً تطفأ عندها نار الغضا مع شدا وتكل أيضاً نار الغضا عما حترقه نار : يقول
جربت من نار اهلوى كنار : أن يكون تقديره: أحدمها: إن ما للنفي وقدر فيه تقديران: وقيل. اهلوى

  .نطفىء نار اهلوى وما تكل عن اإلحراق، مبرة فترحيينما ت: الغضا ما تنطفي وما تكل، ومعناه

  .نار الغضا تشبيه يعين كنار الغضا يف شدة توقدها: وقوله
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جربت من نار اهلوى : أن يكون تكل فعل الغضا والواو زائدة أو منقولة إىل نار الغضا، ومعناه: والثاين
  .ناراً ما تنطفىء، ونار الغضا تكل عما حترقه هذه النار

  !فعجبت كيف يموت من ال يعشق؟  أهل العشق حتى ذقته توعذل

كنت أعذل أهل العشق، جلهلي به، حىت دفعت إىل العشق، فلما ذقته عجبت كيف ميوت من : يقول
إن أقوى أسباب املوت العشق، وإن من بعد عنه فهو مبعزل عن : فكأنه يقول! ال يدخل العشق قلبه؟

  .املوت

 فلقيت فيه ما لقوا يرتهمع  وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني

  .وكذلك يف عذرم وعريم. والضمري يف لقوا ألهل العشق. اهلاء يف فيه للعشق

ملا ذقته عذرت عنده العشاق وعرفت أين مذنب يف عيبهم، فلما جربت عليهم يف اللوم، لقيت : يقول
  : ومنه قول اآلخر. من شدة العشق مثل ما لقوا

 لم يدر ما شانه هألن  عذرت من عيرني في الهوى

  أصعب حزن المرء أحزانه  لو ذاقه يوماً درى أنه

 أبداً غراب البين فينا ينعق  أبنى أبينا نحن أهل منازٍل

قيل املراد به . وغراب البني. يا بين آدم: يا إخواننا وأهل نسبنا، وحيتمل أن يريد به: حيتمل أن يريد به
  .ومها مرويان. أي يصيح: وينعق. املوت

حنن أهل منازل يقضي علينا فيها باملوت والفراق، فإن كان اليوم وقع الفراق بيننا، . يا بين أبينا: قولي
  : فكذلك يقع يف الدنيا بني أهلها؛ أورد ذلك مورد التسلية والوعظ للمخاطبني

 الدنيا فلم يتفرقوا جمعتهم  تبكي على الدنيا وما من معشٍر

ا؛ لعلمنا بفنائها، وما من مجع إال بددته الدنيا وفرقته؛ فالبكاء على نبكي على هذه الدنيا وحيا: يقول
  .هذا حمال

  كنزوا الكنوز فما بقين وال بقوا؟  األكاسرة الجبابرة األولى أين

مجع : واجلبابرة. وهو تعريب خسرو، الذي بالفارسية. مجع كسرى، وهو ملك العجم: األكاسرة
  .لعايتوهو املتسلط على الناس ا. اجلبار

  .أين ملوك العجم وعظماء الدنيا؟ الذين كرتوا الكنوز، فما بقيت كنوزهم وال بقوا هم: يقول

 ثوى فحواه لحد ضيق حتى  من كل من ضاق الفضاء بجيشه
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من كل ملك ضاق املكان الواسع جبيشه، حىت مات فتوارى، مقيماً يف القرب، وضمه يف قربه : يقول
  .حلد ضيق

 الكالم لهم حالٌل مطلق أن  أن لم يعلمواخرس إذا نودوا ك

أن الكالم هلم : هؤالء امللوك ماتوا، وصاروا، كاخلرس ال جييبون إذا نودوا، فكأم مل يعلموا: يقول
  .لو قدروا عليه. حالل مطلق

  والمستغر بما لديه األحمق  آٍت والنفوس نفائس فالموت

أو هو . اللتها واملستغر احملمول على الغرة املخدوعمجع النفيسة، وهي اليت يبخل ا جل: النفائس
  .املستعز بالعني والزاي وهو املتعزز أو طالب العز: طالب الغرور وروى

املوت ال حمالة آت والنفوس جليلة خليقة بأن يبخل ا، إال أن املخدوع واملتعزز مبا لديه، مما ال : يقول
  .بقاء له هو األمحق

  والشيب أوقر والشبيبة أنزق  ةٌيأمل والحياة شهي والمرء

  .اخلفة والطيش: مبعىن املفعولة، والرتق: شهية

    

أفعل . إن املرء يؤمل األمل الطويل، واحلياة شهيةٌ، والشيب وقور، والشباب نزق، فيكون: يقول
  .لغةأراد به أفعل للمبا: وأراد صاحب الشيب وصاحب الشيبة؛ وقيل. مبعىن الفاعل، ال مبعىن املبالغة

إن الشيب أوقر من الشبيبة، والشبيبة أنزق من الشيب؛ وذلك ألن الشيخ قد يستعمل الوقار : فيقول
  .يف بعض األحوال، غري أن الغالب منه الرتق، فلهذا املعىن استعمل فيه لفظ أفعل

 ولماء وجهي رونق مسودةٌ  ولقد بكيت على الشباب ولمتي

 املشيب يب، وعند ما كان شعر رأسي أسود، وملاء وجهي بكيت على فراق الشباب قبل نزول: يقول
  .رونق، وذلك لعلمي بزواله، وحذري من فراقه

  حتى لكدت بماء جفني أشرق  عليه قبل يوم فراقه حذاراً

  .ونصب حذراً ألنه مفعول له. بدمع عيين أغرق: وروى. أي على فراق الشباب: حذاراً عليه

.  حذراً من فراقه، حىت كدت أشرق مباء جفين، أي أغص بهبكيت على الشباب قبل زواله: يقول

  .وأراد به اهلالك؛ وهلذا جعل بدله أغرق

 من تحدى إليه األينق فأعز  أما بنو أوس بن معن بن الرضا
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هؤالء املمدوحون هم أعز من حتدى إليهم اإلبل، ويقصد إليهم؛ لطلب املال، واجلاه، : يقول
  .لسخائهم

  منها الشموس وليس فيها المشرق   بدتحول ديارهم لما كبرت

إن ديارهم ليست يف نواحي املشرق، ولكنها يف نواحي املغرب، فلما رأيت صورهم احلسان : يقول
مبرتلة الشموس مع أن املعهود من الشمس أا تطلع من جهة املشرق كربت لتعجيب من ذلك؛ فإين 

  ! رأيت الشمس يف غري جهة املشرق

  من فوقها وصخورها ال تورق   أكفهممن أرض سحاب وعجبت

عجبت من صخور هذه األرض، اليت هي مقرهم، كيف ال تورق؟ وفوقها متطر سحائب : يقول
  .أكفهم؛ يصفهم بالسخاء

بكل مكانٍة تستنشق لهم  وتفوح من طيب الثناء روائح 

  .طلب الرائحة بالشم: واالستنشاق. واملكانة واحد: املكان

تصل إىل كل مكان، ويشمها ! وم تفوح هلم من طيب ما يثين عليهم روائح طيبةإن هؤالء الق: يقول
  .كل إنسان، فيقصد الناس إليهم من كل جانب لطلب معروفهم وكرمهم

  وحشيةٌ بسواهم ال تعبق  النفحات إال أنها مسكية

  .وهي أول هبوب الريح. مجع نفحة: النفحات

نها ما يفوح من املسك، إال أا نافرة من غريهم وال روائح ثنائهم مسكية النفحات، يفوح م: يقول
  .تعبق بسواهم؛ يصفهم باختصاص الثناء م وأنه ال يستحقه سواهم

 تبلنا بطالب ما ال يلحق ال  أمريد مثل محمٍد في عصرنا

  .ال توقعنا يف البلوى، لطالب ما ال يلحق: ال تبلنا: وروى. أي ال جتربنا: ال تبلنا

يعين أنه ال . يد أن يكون مثل حممٍد املمدوح ال جتربنا بطلب ما ال يلحق، وال يوجديا من ير: يقول
  .نظري له، فطلب مثله أمر حمال

 أحداً وظني أنه ال يخلق  لم يخلق الرحمن مثل محمٍد

ة مل خيلق اهللا تعاىل مثله أحداً فيما مضى، ويقيين أنه ال خيلق يف املستقبل؛ إذ األمور اآلتية معترب: يقول
  .وهذا كذب ظاهر. باملاضية

 عليه بأخذه أتصدق أني  يا ذا الذي يهب الكثير وعنده
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  .أعطي الصدقة: وأتصدق. يهب اجلزيل: وروى

يا من هو يعطي العطاء اجلزيل ويرى أين متصدق عليه بأخذي منه، وذلك لسروره مبا يعطيه : يقول
  : ونظريه. يل

 لذي أنت سائلهتعطيه ا كأنك  إذا ما جئته متهلالً تراه

  وانظر إلي برحمٍة ال أغرق  علي سحاب جودك ثرةً أمطر

أمطر على سحاب عطائك وسخائك غزيرة، مث انظر إيل برمحتك، وال جتاوز احلد على ما : يقول
  .عهدت من حالك، لكي ال أغرق بنيلك

  .كي ال أغرق أي كي ال أعجز عن القيام بشكرك: أراد بقوله: وقيل

  !مات الكرام وأنت حي ترزق  : يقول بجهلهابن فاعلٍة كذب

إن الكرام ماتوا، وأنت حي ترزق فيما بني األحياء مع كونك : كذب ابن زانيٍة، يقول جبهله: يقول
إن الذين : ترزق أي أنت حي جتري على يديك أرزاق الناس، فكيف يصح قوله: وروى! سيد الكرام

فنسب هذا القائل إىل الكذب، ونسب ! نت حي ترزقهمجتري على أيديهم أرزاق الناس قد ماتوا، وأ
  .أمه إىل الزنا

  وقال أيضاً يف صباه ميدح علي بن أمحد اخلراساين 

 أدر أي الظاعنين أشبع؟ فلم  حشاشة نفٍس ودعت يوم ودعوا

    

ا إن اهلوى ما أبقى من نفسه إال بقية، وتلك البقية كانت قريبةً من الزوال، خوف الفراق، فلم: يقول
أحبيت أم بقية : فارقتين األحبة، ودعتين تلك البقية وارحتلت بارحتاهلم، فلم أدر أي الظاعنني أشيع

وروى أي الظاعنني، بلفظ اجلمع، فيكون قد جعل . روحي؟ ألن أحدمها كصاحبه يف الكرامة علي
  .حشاشة النفس معدودة يف مجلة األحبة؛ ألا حمبوبة كاألحبة

  تسيل من اآلماق والسم أدمع  بأنفٍسبتسليٍم فجدنا  أشاروا

: والسم. وهو طرف العني مما يلي األنف، وهو جمرى الدمع يف الغالب. واحدها، مأق، ومؤق: اآلماق

أشاروا إيل أم ال ميكنهم إظهار : ونبه بقوله. وأشاروا إىل األحبة عند الوداع بتسليم. االسم أدمع
ن بأرواح، تسيل من أعيننا جواباً هلم، وأسفاً على فراقهم، السالم بالكالم؛ خشية الرقباء فجدنا حن
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وكانت اليت تسيل أرواحاً يف احلقيقة، وإن كان امسها الدمع؛ ألا كانت دماً، وخروج الدم فيه 
  : خروج الروح، وقد أوضح هذا املعىن يف موضع آخر فقال

 لما كان محمراً يسيل فأسقم  ولم لم يكن ما انهل في الخد من دمي

وجيوز أن يكون جعل الدمع، مبرتلة الروح؛ ألن نزول الدمع ال يكون إال عند شدة الكرب، فلما 
  ! اشتد عليه فراقهم كان الدمع اخلارج عنده، مثل خروج الروح شدة

  وعيناي في روٍض من الحسن ترتع  على جمر ذكي من الهوى حشاي

  .الشديد التوقد: اجلمر الذكي

 بناٍر شديدة من اهلوى، وعيين من مشاهدة حسنها كأا راتعة يف روض احلسن، إن قليب حيترق: يقول
  .أن من نظر إىل مثل ما أنظر إليه من حماسن هذا احلبيب كان خليقاً أن يكون خليقاً: يعين

وجيوز أن يكون أراد أن عند الوداع كان قليب يف احتراق؛ ملا كاد يقع بيننا من الفراق، وعيين ترتع 
ترتعان ألن فعل العينني واحد يف : ن احلسن، يف وجه احلبيب عند الوداع، وإمنا مل يقليف روض م

  .وعيين فعلي هذا ال يتوجه عليه السؤال: وروى. األغلب عند الرؤية

 افترقنا أوشكت تتصدع غداة  ولو حملت صم الجبال الذب بنا

  .قربت: أوشكت مبعىن

  . بنا، غداة افترقنا، لقربت أن تشققلو محلت اجلبال الشديدة الفرقة اليت: يقول

 إلى الدياجي والخليون هجع  بما بين جنبي التي خاض طيفها

مجع دجيوج، وهو الظلمة، وأصله دياجيج، فأبدلت اجليم ياء مث أدغمت الياء يف الياء، مث : الدياجي
  .أراد به القلب، والنفس: وبني اجلنبني. مبعىن الذي: وما. خففت

أي بنفسي، وقليب، املرأة اليت خاض طيفها الظالم إيل، يف حال كانت . ا بني جنيبأفدى مب: وتقديره
  .عيون اخلليني عن العشق نائمة، فالواو يف قوله واخلليون واو احلال

 من أرادنها يتضوع وكالمسك  أتت زائراً ما خامر الطيب ثوبها

  .لزائر الطيفويف ا. وزائراً أي طيفها فقدر املرأة يف أتت: أي املرأة: أتت

  .على جهة النسب. وجيوز أن يكون أجرى زائراً جمرى حائض، وحامل

: فكأنه قال. وجيوز أن يريد بذلك أا أتتين وأنا سائر إليها لزيارا، فعلى هذا يكون زائراً مفعول به

  .أتت هي زائراً هلا
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ما خالط . ، أو كنت زائراً هلاأتت هذه املرأة يعين طيفها زائراً يل: يقول. ويف األول، نصب على احلال
  .الطيب ثوا ومع ذلك فإن رائحة املسك تفوح من كمها وأطرافها وثياا

  من النوم والتاع الفؤاد المفجع  فشرد إعظامي لها ما أتى بها

وتعجيب من جميئها، الشيء . وما مفعول به، يعين الذي. يف موضع الرفع ألنه فاعل شرد: إعظامي
  .وهو النوم، واحتراق الفؤاد املفجوعالذي أتى ا 

  !وسم األفاعي عذب ما أتجرع  ليلةً ما كان أطول بتها فيا

أي ! أي ما كان أطول! ما كان أطول: تعجب وإعظام، وليس بنداٍء يف احلقيقة، وقوله. يا ليلةً: قوله
  .فحذف! ما كان أطول حزا

يا : فيصف ذلك ويقول. طال علي الليل وتكدرملا شرد إعظامي هلا النوم، واحتراق الفؤاد، : يقول
وسم األفاعي الذي هو من األشياء أقتلها، كان عذباً باإلضافة إىل ما ! ليلةً ما أطوهلا، وما أطول حزا

  .قاسيت فيها

 عاشقٌ من ال يذل ويخضع فما  تذلل لها واخضع على القرب والنوى

قرب فلئال تعرض عنك، وأما يف البعد فلننظار القرب تذلل هلا يف حالة القرب والبعد؛ أما يف ال: يقول
بعد البعد، فليس بعاشق من ال يذل للمعشوق، وال خيضع، ألن التكرب والتعظم ال يليق بالعاشق مع 

  .املعشوق

    

 على أحٍد إال بلؤٍم مرقع  وال ثوب مجٍد غير ثوب ابن أحمٍد

  . خرب لقوله ال ثوب جمدمرفوعاً: نصباً على االستثناء املقدم، وروى. غري: روى

كما أن الذي ال خيضع للحب خارج عن حكم العشق كذلك ثوب اد إذا مل يكن على هذا : يقول
  .املمدوح ال يكن إال مرقعاً

  به اهللا يعطي من يشاء ويمنع  الذي حابى جديلة طيىٍء وإن

  .مبعىن جىب: بطن من طىيء وحاىب: جديلة طىيء

القبيلة، به اهللا يعطي من يشاء ومينع، ذلك مبالغة يف وصفه بسعة القدرة، وإن الذي أعطى هذه : يقول
إن حاىب هذه القبيلة بالعطاء وغالبهم به وهو : ونفاذ األمر، فيعطي من يشاء وحيرم من يشاء، وقيل

املمدوح، به اهللا يعطي من يشاء ومينع، إشارة إىل أنه كثري العطاء من حيث أن اهللا تعاىل جعل له هذه 
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إن الذي أعطى اهللا هذه القبيلة من شرف نسب : لسعة والقوة ما ال حيتمل الغرية منهم، وقيل تقديرها
هذا املمدوح منهم، يعطيه اهللا تعاىل من يشاء من عباده فكذلك صنع اهللا تعاىل به إذ وضعه حيث شاء 

  .فليس ألحد أن يطلع

  على رأس أوفى منه تطلع  كرٍم ما مر يوم وشمسه بذي

: وعلى الثاين. اهللا تعاىل يعطي من يشاء ومينع بذي كرم صفته ما يف البيت: ل على التقدير األوليقو

حىب اهللا هذه القبيلة بذي كرم ما مر يومن ومشس ذلك اليوم طلعت على رأس أحد أوىف ذمةً منه 
  .وهي نصب على التمييز

  وأرحام ماٍل ماتني تتقطع  شعر يتصلن لدنه فأرحام

للكرم املذكور يف البيت الذي قبله : للمدوح، ويف به: لدنه اهلاء يف نه: وروى. لن جبودهيتص: وروى
  .أي ما تفتر: ماتين

إنه جيمع الشعر يف مدحه بتفريق ماله، فعالئق الشعر به متصله وهي املعرب عنها باألرحام، : يقول
  .اكتساب الثناء والذكروعالئق املال منه منقطعة، وال تزال على االنقطاع لتفريقه إياها يف 

أقل جزىٍء بعضه الرأي أجمع  ألف جزٍء رأيه في زمانه فتى  

وقسم رأي ! فىت رأيه يف زمانه ألف جزء، بعضه أقل جزء من رأيه، هو رأي الناس أمجع: تقدير البيت
 وكأنه أخذه من! هذا املمدوح ألف جزء وجعل بعض أقل اجلزء من ألف، مقابالً آلراء مجيع الناس

  .قول أيب بكر بن النطاح

  وهمته الصغرى أجل من الدهر  همم ال منتهى لكبارها له

  .إال أنه قلب اهلمم إىل الرأي

ليس يقشع غمام وال البرق فيه خلباً حين يلمع  علينا ممطر  

الربق : نصب ألنه خرب ليس، وهو: وخلباً. مرويان، ومها مبعىن واحد، أي ليس يزول: يقشع ويقلع
  .ذي ال مطر معهال

: مث فضله على الغمام من وجهني. هو غمام ميطر علينا مواهب، وأيادي، وال يفتر عنها: يقول

أن وعده بالعطاء غري . والثاين. أن عطاءه ال ينقطع حبال، كما تنقطع أمطار الغمام يف أحوال. أحدمها
يصفه بإدامة اجلود والوفاء . ركالغمام الذي يكون برقه خلباً ال يأيت مبط: أي. كاذب كالربق اخللب

  .بالوعود
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  إلى نفسه فيها شفيع مشفع  عرضت حاج إليه فنفسه إذا

  .الشفيع املشفع؛ هو املقبول الشفاعة

إذا عرضت احلاجات وظهرت الناس إليه، فال حيتاجون إىل الوسائل إليه يف قضائها، بل يكون : يقول
  . الكرم ما يغين عن الوسائلشفيعاً إىل نفسه مقبول الشفاعة؛ ألن فيه من

  وأسمر عريان من القشر أصلع  نار حرٍب لم تهجها بنانه خبت

  .أراد به القلم؛ ملا يف لونه من السمرة: أمسر عريان

أي : طفئت نار حرب، مل يهجها بنان هذا املمدوح، وقلمه األمسر العريان من القشر، وأصلع: يقول
  .أن احلرب اليت مل تصدر عنه مل تدم: وأراد بهأملس كالرجل الذي ال شعر على رأسه 

  ويحفى فيقوى عدوه حين يقطع  الشوى يعدو على أم رأسه نحيف

  .أي يكل: وحيفى. أراد به رأس القلم، وأصله جلدة الرأس: الشوى

إنه حنيف دقيق الرأس يعدو على أم رأسه خبالف سائر العادين، ويكل ويتعب من كثرة العدو، : يقول
  . رأسه يقوى على العدوفإذ قطع

  ويفهم عمن قال ما ليس يسمع  ظالماً في نهاٍر لسانه يمج

وهو فاعل . جلفته: القرطاس وأراد بلسانه: وبالنهار. املداد: وأراد بالظالم. أي يلفظ من فيه: ميج
أن القلم يفهم الناس بقراءة ما كتب ما ليس . ويفهم عمن قال ما ليس يسمع يعين: ميج، وقوله

  .معه هويس

  وأعصى لمواله وذا منه أطوع  حساٍم منه أنجى ضريبةً ذباب

    

املكان الذي تصيبه : واهلاء يف منه األول للقلم ويف الثاين للحسام، والضريبة. حده: ذباب السيف
  .فضل قلمه على السيف. الضربة

  .طوعحد السيف أجنى يف ضريبته من حد قلمه، وحد السيف أعصى لصاحبه، وهذا أ: يقول

  .وذلك أن الضارب إذا ضرب بسيفه مث نبا سيفه عن التأثري، وإن شاء أمسكه قبل الضرب

اقتل فالناً مل ميكنه بعده أال يقتله، وقد محل إليه : والقلم ال خيون صاحبه يف حاٍل، فإذا كتب به
  .الكتاب ونفذ أمره فيه

  لما فاتها في الشرق والغرب موضع  جواٍد لو حكتها سحابةٌ بكف
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لو حاكتها السحابة لشملت العامل مطراً شرقاً . أي املمدوح. هذا القلم املوصوف، بكف جواٍد: يقول
  .وغرباً

 البراعات التي تتفرع أصول  فصيٍح متى ينطق تجد كل لفظٍة

  .جر ألنه بدل من جواٍد: فصيٍح

  .فجعل كل لفظة أصوالً. هو الفصيح؛ فكل لفظة من قوله أصول الرباعات: يقول

  إلى حيث يفنى الماء حوتٌ وضفدع  كبحر الماء يشتق قعره ليسو

  .مبعىن يشق: يشتق

ليس هذا املمدوح يف سخائه كبحٍر يقدر احلوت والضفدع على شقه إىل حيث يفىن املاء، بل : يقول
  .هو أعمق وأنفع

زعاقٌ كبحر ال يضر وينفع  يضر المعتفين وطعمه أبحر  

  .املر امللح: الزعاق

إن البحر هو الذي يضر قاصديه، والطالبني املعروف منه، وماؤه ملح : ضالً له على البحريقول مف
وخلقه حلو شهي مر، وهذا املمدوح ينفع معتفيه وال يضرهم، وعطاؤه هين.  

ال يضر وينفع ليس املراد به أنه ال يضر أحداً ألنه حينئٍذ ال يضر أعداءه وإمنا املراد به أنه ينفع : وقوله
  .عتفني واألولياء وال يضرهمامل

  ويغرق في تياره وهو مصقع  الدقيق الفكر في بعد غوره يتيه

  .رويا مجيعاً، وهو البليغ الفصيح: ومسقع ومصقع. أي موجه: تياره

إن الرجل الدقيق الفكر يتحري يف غوره وال يدرك كنه وصفه، : يقول مؤكداً لتفضيله على البحر
  .شبهه باملوج. ليغويغرق يف فضله الفصيح الب

  وهمته فوق السماكين توضع  أال أيها القيل المقيم بمنبٍج

  .أي تسرع يف السري: توضع

  .أيها امللك املقيم مبنبج، ومهته فوق السماكني تسرع يف السري، وجتاوزمها لسرعتها: يقول

وأن ظنوني في معاليك تظلع؟  أليس عجيباً أن وصفك معجز!  
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  .أي تقصر وتعجز: يك تظلعومعال. معجزي: وروى

وأن ظنوين يف معاليك . مع قدرته على الشعر! أليس بعجب أن وصفك يعجزين عن بلوغه؟: يقول
  .مع إصابتها يف األمور! تكل وتعجز؟

  على أنه من ساحة األرض أوسع  في ثوٍب وصدرك فيكما وأنك

 مع أن صدرك أوسع .أي فيك ويف ثوبك: العجب من كونك يف ثوب، وكون صدرك فيكما: يقول
  .من ساحة األرض مجيعاً

  وبالجن فيه ما درت كيف ترجع  في الدنيا ولو دخلت بنا وقلبك

  .كناية عن نفسه، ومجيع الناس: وبنا. ضمري الدنيا: التاء يف دخلت

قلبك يف الدنيا، وهو يف سعته حبيث لو دخلت الدنيا باإلنس واجلن فيه لتحريوا ومل يدروا : يقول
  .عون؛ لسعة صدرك وصغر اإلنس واجلن عن قدرهكيف يرج

 مديٍح في سواك مضيع وكل  أال كل سمٍح غيرك اليوم باطٌل

  .باجلر صفة لسمح: وروى. نصب ألنه استثناء مقدم: غريك

وكل مديح يقال يف غريك فهو مضيع؛ ألنه ال . كل جواد ما خالك، باإلضافة إليك باطل: يقول
  .عاين ما وجد فيكيعرف حقه وال يوجد فيه من امل

  : وقال أيضاً يفتخر يف صباه على لسان بعض التنوخيني وقد سأله ذلك

  ذي ادخرت لصروف الزمان  تعلم أني الفتى ال قضاعة

  .بطن من تنوخ، وهم من بين قحطان: قضاعة

، تعلم هذه القبيلة، أين فتاها الذي أعدته لصروف الزمان، وأم يلتجئون إيل عند الشدائد: يقول
  .فأكشفها، وهذا ادخارهم له

  على أن كل كريٍم يماني  يدل بني خندٍف ومجدي

  .أم العرب: خندف

يدل شريف العرب كلهم، على أن كل كرٍمي من أهل اليمن، ال من ربيعة ومضر، وسائر : يقول
  .رجل مياٍن وامرأة ميانية بالتخفيف: يقال. ميين: منسوب إىل اليمن، يعين: ومياٍن. العرب

  أنا ابن الضراب، أنا ابن الطعان  ابن اللقاء، أنا ابن السخاء، اأن

 ابن السروج، أنا ابن الرعان أنا  ابن الفيافي، أنا ابن القوافي، أنا
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: والرعان. احملاربة: واللقاء. فالن ابن كذا وأبو كذا إذا كان من أهله، ومالزماً له: العرب يقولون

  .أخذ من رعن اخليل وهو أنفه. مجع الرعن، وهو مقدمة اجليش

أنا صاحب هذه األشياء، فأنا ابن اللقاء يف احلروب، وابن الضراب، والطعان، وابن السخاء، : يقول
واجلود، وابن الفيايف، أقطعها، والقوايف، أبدعها وأنسبها، وابن السروج، أركبها، وابن الرعان، 

  .أقودها إىل العدو أحارم ا

  طويل القناة طويل السنان  عمادالنجاد طويل ال طويل

. عماد البيت: أنه طويل القامة، والعرب متتدح بطول القامة، والعماد. يريد به. محالة السيف: النجاد

وكذلك طول السنان . وأراد بطوهلا حذقه بالطعن ا. الرمح: والقناة. وكذلك كناية عن السؤدد
  : كما قال غريه. كناية

  خطانا إلى القوم الذين نضارب  وصلهاقصرت أسيا فنا كان  إذا

  .فأما طول القناة، فال مدح فيه

  حديد الحسام حديد الجنان  الحفاظ حديد اللحاظ حديد

: واجلنان. أو سرعة الغضب فيما جيب حفظه. احملافظة على احلزم: مجع اللحظ واحلفاظ: اللحاظ

  .السيف القاطع: واحلسام. أي ذكي القلب. القلب

  .حبدة هذه األشياء منه حبيث ال يلحقه فيها خلليصف نفسه 

  إليهم كأنهما في رهان  سيفي منايا العباد يسابق

  .أي موم: ومنايا العباد. فاعل يسابق: سيفي

إن سيفي يسابق منايا العباد، ويغالبها يف سبوقها إليهم، كأما يف رهان ملسابقتهما، فسيفي : يقول
  .املوت مييتهم يف وقته، فيتسابقان يف ذلكيطلب موم قبل وقت املوت، و

  إذا كنت في هبوٍة ال أراني  حده غامضات القلوب يرى

  .الغربة: اهلبوة

إن سيفي يقطع كل موضع يقع عليه، حىت خيلص إىل القلب، فكأنه يرى غوامض القلوب، مع : يقول
فل عن نفسي من شدة كوا حمتجبة عن العيون، يف وقت ال أرى نفسي من كثرة الغبار، ومل أغ

إذا كنت يف هبوة احلرب، ال أدري نفسي، أي ال أبايل ا وال : احلرب، وكثرة الغربة، وقيل معناه
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معىن البيت، أن سيفي يعلم ما يف القلوب من الغش واحلسد، فال يقع إال : وقيل. أنظر إىل ما حيل ا
  .كون كمن ال معرفة له اعلى حاسد، أو عدو جاحد، يف احلالة اليت أغفل عن نفسي فأ

  ولو ناب عنه لساني كفاني  حكماً في النفوس سأجعله

سأجعل سيفي حكماً يف نفوس األعداء؛ ليسلبها ويأخذها، ولو ناب لساين عنه، كفاين، ألن : يقول
  .حدته كحدة اليف

  : وقال أيضاً يف صباه يف احلماسة والفخر

  خلفاً لما أنا قائلوال تخشيا   تريا ودقي فهاتا المخايل قفا

  .إشارة إىل املخايل: وهي الربق، وحنوه مما يستدل به على املطر، وهاتا: مجع خميلة: املخايل

قفا وعيشا، تريا من أمري : إصراراً وعيشاً يقول لصاحبيه: أمر من الوقوف، وحيتمل أن يراد به: وقفا
 ملا أقوله، ألين صادق يف مجيع ما أقوله، وفعلي شأناً عظيماً، فهذه خمايله قد ظهرت، وال ختشيا خلفاً

  : ومثله للبحتري. ولست كالربق الذي يصدق تارة ويكذب أخرى

 الغيث قطر ثم ينسكب وأول  أوائل برٍق خلفه مطر هذا

 قطن من يديه الجنادل وآخر  رماني خساس الناس من صائب استه

من صاب السهم اهلدف، : ع، وصائبيعين ضعيفهم، يقع على الواحد واجلم. خشاس اناس: وروى
  .وأصابه، مبعىن فهو صائب ومصيب

مث جعلهم ثالثة أقسام، وذكر قسمني يف هذا . رماين خساس الناس ورذاهلم، دون كرامهم: يقول
يعين أنه ال : القسم األول هو من يرميين من صائب استه. البيت والقسم الثالث يف البيت الذي يليه

أن ما يريد أن يعريين به ال يلحقين، ألن اإلمجاع واقع : ياي استه، أو يريد بهضعيف ال جياوز رميه إ
أراد من : وقيل. استهانةً واستخفافاً به: على فضلي، فما يقوله يدل به على نفسه دوين، وذكر استه

دل أن اجلن: والقسم الثاين. أي يلي دبره عند االزام لفراره وجبنه. داٍء به، أن يصيب السالح استه
أن منهم من ال جياوز رميه، : من يده إذا رماين به كالقطن؛ يف ضعف تأثريه يف وقلة مبااليت به، ومعناه

  .ومنهم من يكون اجلندل من يده كالقطن وإن جاوز

 علمي أنه بي جاهل ويجهل  ومن جاهٍل بي وهو يجهل جهله

    

هل قد اجتمع فيه ثالثة أضرب من هو جا. من يرميين من الناس: والقسم الثالث من خساس الناس
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جهله بقدري، وجهله بأنه جاهل بقدري، وجهله بأين عامل جبهله وبقدري، فمن اجتمع فيه : من اجلهل
  !.هذه الضروب من اجلهل كيف يعرف قدري؟

وأني على ظهر السماكين راجل  ويجهل أني مالك األرض معسر  

 موضع نصب، ألنه حال، وخرب أن األوىل يف: نصب على احلال، وكذلك على ظهر السماكني: مالك
  .معسر، وخرب الثانية راجل

إن اجلاهل الذي ذكرته جيهل أين يف حال ملكي األرض معسر، ألن مهيت أعلى من ذلك، وهذا : يقول
. قليل يف جنب ما أستحقه، وأين يف حال كوين على ظهر السماكني، راجلٌ عند نفسي وعظم حملي

  .سعها ملك األرضيصف أن مهته عالية، ال ي

  ويقصر في عيني المدى المتطاول  عند همتي كل مطلٍب تحقر

يعين ال أرضى . إن يل مهة حتقر عندي كل مطلب، وتقصر الغاية القصوى يف عيين مع تطاوهلا: يقول
  .لنفسي كل مرتبة أبلغها، بل أطلب فوقها

  إلى أن بدت للضيم في زالزل  زلت طوداً ال تزول مناكبي وما

  .جوانبه: اجلبل العظيم، ومناكبه: لطودا

كنت كاجلبل ال يزول؛ لعظم حايل، فاآلن قد اضطررت إىل قبول الضيم فحركين الذل : يقول
  .مل يؤثر يف الضيم إال قدر ما تؤثر الزلزلة يف اجلبل: والضيم، كما حترك الزالزل اجلبل، ومعناه

 قلعيٍس كلهن قال قالقل  فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا

  .اإلبل اليت يعلو بياضها شقرة: والعيس. مجع القلقل، وهي الناقة اخلفيفة: القالقل

ملا بدت يف زالزل الضيم، حركت الذي حرك قليب، اخلفاف السراع من اإلبل والعيس، كلهن : يقول
  .وأراد به السفر. سراع خفاف

  لبقدح الحصى ما ال ترينا المشاع  الليل وارانا أرتنا خفافها إذا

إذا الليل سترنا عند السرى، أرتنا أقدام هذه العيس، عند وقعها على : يصف شدة سري العيس فيقول
يعين أن ما ! احلصى، لشدة ضرا باحلصى، أو ضرب بعضها ببعض، ما ال ترينا املشاعل من الضوء

  .ينقدح من النار عند سريها، كانت تزيد على نار املشاعل وضوئها

  رمت بي بحاراً ما لهن سواحل  ي متن موجٍةمن الوجناء ف كأني
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فعل املوجة، شبه : ورمت. هي الغليظة البدن الصلبة: وقيل. الناقة الغليظة العظيمة الوجنتني: الوجناء
  .املفازة اليت سار فيها، بالبحار، لسعتها، وملا فيها من السراب اجلاري جمرى املاء

الفالة على منت موجة، رمت يب املوجة حباراً ما هلا سواحل؛ كأين من هذه الناقة الوجناء يف هذه : يقول
  .لبعد هذه املفازة وسعتها

  وأني فيها ما تقول العواذل  لي أن البالد مسامعي يخيل

يصور يل أن البلدان اليت أجول فيها مسامعي وأذناي، وأنا يف هذه مثل عذل العواذل يف أذين، : يقول
كذلك ال أستقر أنا يف بلد من البالد، وشبه نفسه بالعذل، والبالد فكما ال يستقر اللوم يف أذين، 

  .شبهها باملسامع

 المحايى عنده والمقاتل تساوى  ومن يبغ ما أبغي من المجد والعلى

  .واحدها احمليا وهو احلياة: احملاىي واحملايا

 وال يبايل من طلب ما أطلب من الشرف واالرتفاع، تساوت عنده مواضع احلياة واملوت،: يقول
  .بالقتل؛ ألن من طلب التعظيم خاطر بالعظيم

  وليس لنا إال السيوف وسائل  أال ليست الحاجات إال نفوسكم

إن ما أحتمله من الشدائد وما أقتحمه من املشاق، ليس إال : يقول خماطباً ألعدائه من امللوك وغريهم
ت لنا إىل سلب أرواحكم وسائل طلباً هلالككم، فليست احلاجات إال نفوسكم وأرواحكم، وليس

  .وأسباب، إال السيوف

  وال صدرت عن باخٍل وهو باخل  وردت روح امرىٍء روحه له فما

إن هذه السيوف ال ترد روح امرىء إال سلبتها، فال تكون روحه له، وال انصرفت عن رجل : يقول
هي أعز األشياء، والواو يف قوله خبيل يبقى خبيالً، يعين أنه إذا وردته أهلكته، فهو جيود بنفسه اليت 

  .وهو باخل واو احلال

 بغثٍّ أن تغث المآكل وليس  غثاثة عيشي أن تغث كرامتي

  .الغثاثة اهلزال، من غث يغث ويغث

إن نقصي يف نقصان الكرامة ال يف نقصان املأكوالت، فلست أبايل بسوء املأكوالت إذا كنت : يقول
  .مسعت كراميت فال بأس بغثاثة املأكولإذا : مبجالً ذا كرامة، فكأنه يقول

  : وقال أيضاً يف صباه يف احلماسة والفخر
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  والسيف أحسن فعالً منه باللمم  ألم برأسي غير محتشم ضيفٌ

    

أي : جيوز بالرفع على أن يكون صفة لضيف، وبالنصب على احلال من ضمري الضيف، وحمتشم: غري
  .رمجع اللمة من الشع: واللمم. منقبض مستحي

إنه ضيف نزل برأسي، وإن مل يكن نزوله نزول الضيف يف االحتشام : يصف الشيب ويقول
إن السيف أحسن فعالً بالرأس، من : واالستحياء، ألنه مل يستأذنين كاستئذان الضيف، مث يقول

  .وهو من قول البحتري. الشيب باللمم

  مكان بياض الشيب حل بمفرقي  بياض السيف يوم لقينني وددت

 أسود في عيني من الظلم ألنت  بعدت بياضاً ال بياض له بعدا

. نصب على التمييز: وبياضاً. دعاء على الشيب: وبعدت. أمر من بعد يبعد إذا هلك وذل: ابعد

أي ال نور له، وال بياض يف احلقيقة، وإن كان من حيث الصورة بياضاً، وجيوز أن : ال بياض له: وقوله
ال بياض له ألنه : يب، وكأنه أراد ال رزق خرياً، واألوىل نوراً، وإمنا قاليكون أيضاً دعاء على الش

يورث ظلمة البصر، وتغري اللون، ويفرق بني اإلنسان وبني املالذ، وينذر بالزوال ويؤذن بالضعف 
ألنت أسود إن أراد أنه أنت أشد سواداً ففيه شذوذ، ألن األلوان ال يبىن منها أفعل : واهلزال، وقوله

أشد سواداً، فعلى هذا معناه أنت يف عيين أشد سواداً من الظلمات، وإن مل يرد : بل يقال. فضيلالت
فكأنه يقول . معىن املبالغة، فيكون تقديره ال أنت يف عيين مع بياضك أسود من مجلة الظلم السود

  : أنت يف عيين كائن من الظلم، ومثله قول أيب متام الطائي

 في القلب أسود أسفع ولكنه  صعله منظر في العين أبيض نا

 طفالً وشيبي بالغ الحلم هواي  قاتلتي والشيب تعذيبي بحب

مبتدأ وحبب قاتليت خرب مقدم عليه وهواي مبتدأ وكذلك شييب وطفالً وبالغ نصب على : تعذييب
  .احلال، وهي يف موضع اخلرب لالبتداء، وقائم مقامه

هواي طفالً وشييب : فقال.  بني وقت كل واحد منهمامث. تعذييب بشييب حب قاتليت والشيب: يقول
  .هويت وأنا طفلٌ، وشبت وأنا بالغ احللم: بالغ احللم يعين

  .ولما بين أنه عشق طفالً، وشاب وقت الحلم جعل الحب والشيب عذاباً، وغرضه بذلك حصولهما قبل وقتهما

بذات خماٍر ال تريق دمي وال  فما أمر برسٍم ال أسائله
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من رسوم ديار احملبوبة، إال وأنا أسائله عنها، أو ال أمر برسم داٍر : برسم. مررت بصيغة ال أمر: يقول
. إال يذكرين رسم دارها فأسائله، وال أمر بذات مخار من النساء إال تذكرين حمبوبيت، فرييق دمي بعيين

على جماز . تلين وتريق دميإا تق: أو يريد! يعين إا تبكيين فيجري من عيين الدم، فضالً عن الدمع
  .إنه أراد بذلك أن قلبه يتقلب، ويتعلق بكل امرأة حىت ال ميلك كفه ودفعه: وقيل. الشعراء

  يوم الرحيل وشعٍب غير ملتئم  عن وفاٍء غير منصدٍع تنفست

  .القلب: تبسمت، والشعب: وروى

عن وفاٍء غري مفترق وعن إن هذه املرأة تنفست الصعداء أسفاً على فراقي، وكان تنفسها : يقول
  .شعٍب متفرق، غري ملتئم، يعين أا كانت على الوفاء مع تفرق الشمل

  وقبلتني على خوٍف فماً لفم  ودموعي مزج أدمعها قبلتها

  .نصب على احلال: وفماً. مبعىن املزاج: مزج

يضاً، خوفاً من يقول قبلتها عند الوداع يف حال عناقي هلا، وكانت الدموع ممتزجة، وقبلتين هي أ
  .الرقباء أو خوف الفراق، يف حال تقبيله إياها يف الفم، أي يف حال التصاق الفم بالفم

  لو صاب ترباً ألحيا سالف األمم  فذقت ماء حياٍة من مقبلها

  .ريقها: أراد مباء احلياة

من حيايت ذقت من مقبل هذه املرأة ماء احلياة، فحييت، وكنت قد مت قبل ذلك، وال تعجب : يقول
من قولك : وجيوز أن يكون صاب! به فإنه لو صاب سالف األمم ألحياها فضالً عن إحيائه إياي

لو صاب على ترب إال أنه حذف على وأوصل الفعل إليه ومثله : صاب املطر إذا نزل، ويكون تقديره
  .للمجنون

 وعاش إلى القيامة ألحياه  أن رضاب ليلى صاب ميتاً لو

  وتمسح الطل فوق الورد بالعنم  ظبي مجهشةًإلي بعين ال ترنو

إنه دودة محراء تكون يف الرمل، : قيل: والعنم. املتهيئة للبكاء: أي تنظر نظراً شديداً، واهشة: ترنو
: نوع من الثمار خمروط أشبه األشياء بالبنان اللينة املخضبة، وقيل: وقيل. نبت: تشبه ا البنان، وقيل

بعني الظيب، : عينها: وشبه أربعة أشياء. شيء خيرج من الشجر كالثمار: يلوق. شجر لني األغصان
    : بالعنم، ونظريه قول الشاعر: بالورد، وأصابعها: بالطل، وخدها: ودمعها

 غداً أوال فبعد غد: فقلت عنا؟  وقد راعها بيني أمرتحٌل قالت
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  ورداً وعضت على العناب بالبرد  لؤلؤاً من نرجس وسقت فأرست

 بالناس كلهم أفديك من حكم  حكمك فينا غير منصفٍة ويدر

  .ونصب حكمك برويد، وغري منصوب على احلال، أو على النداء. اسم مبعىن فعل األمر: رويد

أفديك من مجيع الناس من حكم بني . يا ظاملة: ارفقي وكفي عنا حكمك يا غري منصفة، يعين: يقول
  .احلكام

 تجنى الذي أجننت من ألم ولم  أبديت مثل الذي أبديت من جزٍع

ينسبها إىل . أظهرت من اجلزع مثل ما أظهرت، ولكنك مل تضمري من حيب مثل ما أضمرت: يقول
  .النفاق يف حبها له

  وصرت مثلي في ثوبين من سقم  لبزك ثوب الحسن أصغره إذاً

وإىل . جتىن الذي أجننتومل : ترجع إىل اجلزع، وإىل الذي يف قوله: واهلاء يف أصغره. أي سلبك: بزك
  .من أمل: قوله

فجعل . لو كان بك أملٌ مثل ما يب، يسلبك أصغره ثوب احلسن وصرت يف ثوبني من السقم: يقول
  .للحسن والسقم ثوباً

ووجه التثنية، وهي أنه قد يعرب عن الواحد بالتثنية وإن مل يرد به حقيقة التثنية، وحيتمل أن يريد بذلك 
أن يكون أراد بالتثنية أن أصغر ما به : وجيوز.  به من السقم، فعرب عنه بالثوبنيأنه يورث ا ضعف ما

إن غرضه بذلك أنك صرت مثلي يف إزاٍر ورداٍء من السقم؛ : ظاهراً وباطناً، وقيل: يورث هلا سقمني
فكذلك ما حيصل له من . أن اإلزار والرداء متام لباس البدن: مبعىن. ألن لباس العرب إزار ورداء

  .لسقم بأصغر ما نال من الوجد متام أمل البدنا

  وال القناعة باإلقالل من شيمي  التعلل باآلمال من أربي ليس

  .والقناعة أوىل؛ ألن القنوع يف السؤال األكثر. وال القنوع بضنك العيش من شيمي: وروى

اعة بالفقر وضنك ليس القن: ليس التعلل باألماين دون الوصول إىل البغية من حاجيت، وكذلك: يقول
  .العيش من عاديت، ولكين أطلب املعايل واملفاخر

  حتى تسد عليها طرقها هممي  أظن بنات الدهر تتركني وما
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  .ومهمي فاعل تسد، وطرقها مفعوله. حوادثه: بنات الدهر

لست أحسب أن حوادث الزمان تتركين حىت أبلغ ما أريد بلوغه، حىت تسد على تلك : يقول
  .ا مهمي ومتنعها من الوصول إيل والوقوف يباحلوادث طرقه

 الحال واعذرني وال تلم برقة  لم الليالي التي أخنت على جدتي

  .ضعف احلال: ورقة احلال. أي على غناي: على جديت. أي أهلكت: أخنت

يا من يلومين على ضعف حايل ورثاثة اهليئة، مل حوادث الليايل اليت أهلكت غناي، واعذرين فال : يقول
  .وم علي إذ ال ذنب يلل

مل الليايل اليت فعلت يب ذلك وأفقرتين، واقبل عذري يف ردك : فقال له. إن سائالً تعرض لعطائه: وقيل
  .وال تلمين؛ ألن فقري واختاليل ليس من قبلي

  وذكر جوٍد ومحصولي على الكلم  أناساً ومحصولي على غنٍم أرى

  .أي حصويل: حمصويل

ور الناس، وهم يف احلقيقة كالغنم؛ لبعدهم من املروءة، وأرى ذكر جوٍد فيما أرى أشباحاً يف ص: يقول
أن الذي حصل من جودهم : يعين. بني الناس الذين هم كالغنم، وحصويل من ذلك على كلٍم

  .احلكاية، دون حقيقة اجلود

  لم يثر منها كما أثرى من العدم  ورب ماٍل فقيراً من مروءته

قرياً من املروءة واإلنسانية، مل يثر منه أي حظ من نفسه، ومل يستوف وأرى صاحب مال، ف: يقول
لرب املال، ورب فقري : واهلاء يف منه. أي الفقر: حظها من اإلنسانية واملروءة، كما أثرى من العدم

ورب إنسان : أي. ورب مال فقٍري من مروته: وروى. من املال، يستويف حظ نفسه وجيود بقدر طاقته
إذا كان كثري املال، وفقري صفة له، والرواية األوىل أشهر من : رجلٌ مالٌ، ومائل: يقال. كثري املال

  .الثانية

 خبري عن صمة الصمم وينجلي  سيصحب النصل مني مثل مضربه

إن السيف يستصحب من نفسه مثلي حده مضاء، وينكشف خربي عن : يقول على سبيل اإليعاد
  .شجاع الشجعان، أو أسد األسود

 فاآلن أقحم حتى الت مقتحم  برت حتى الت مصطبٍرلقد تص
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كما يرفع . أن يرفع: وجيوز. ألن من العرب من جير بالت. اجلر: مبعىن ال، وجيوز يف مصطرب: الت
  .بال

قد صربت حىت مل يبق موضع صرب، أو مل يبق اصطبار، فلم ينفعين ذلك، فاآلن أدخل نفسي يف : يقول
  .تحام، أو حىت ال يبقى يل اقتحامالعظائم، حىت ال يبقى موضع اق

  والحرب أقوم من ساٍق على قدم  وجوه الخيل ساهمةً ألتركن

    

  .أي متغرية من غبار احلرب، لشدة التعب، وأمل اجلراحة واخلوف، وغريها: سامهة

ألتركن وجوه اخليل متغربة يف حاٍل يكون احلرب فيها أقوم من ساق على قدم، فعلى هذا : يقول
أي وألتركن احلرب . نصبهما عطفاً على وجوه اخليل سامهة: وجيوز. رب وأقوم مرفوعنييكون احل

  .أقوم من ساق على قدم

  حتى كأن بها ضرباً من اللمم  والطعن يخرقها والزجر يقلقها

  .اجلنون: واللمم. للخيل: اهلاء يف خيرقها ويقلقها وا

مل خيرق الطعن اخليل، ويزعجها الزجر، حىت كأن ا وألتركن وجوه اخليل سامهةً يف احلال اليت : يقول
: حيرقها باحلاء أي: وروى. يورثها خرقاً وطيشاً: خيرقها بضم الياء أي: ويروى. ضرباً من اجلنون

  .يهلكها من احلرق واألول أوىل

  كأنما الصاب معصور على اللجم  كلمتها العوالي فهي كالحةٌ قد

  .ا مضىشجر مر وهذا تأكيداً مل: الصاب

أترك هذه اخليل وقد جرحتها الرماح حىت عبست وجوهها، من شدة وقوع األسنة ا، فيكون : يقول
  .من شدة عبوسها؛ كأا قد عصر الصاب الذي هو شجر مر على جلمها

  حتى أدلت له من دولة الخدم  منصلٍت ما زال منتظري بكل

 زلت أنتظره وينتظرين، حىت انتقمت له من وألتركن وجوه اخليل سامهة، بكل سيف جمرد، ما: يقول
  .اخلدم الذين استولوا على امللك وسلبتهم امللك، وأعطيت دولة اخلدم من يستحقه

الرجل املاضي يف األمور، أي أفعل ذلك بكل رجل ماٍض يف األمور ما زال : أراد ذا املنصلت: وقيل
  .أنه صفة للسيف: ن هم ملوك اليوم، واألصحينتظرين، حملاربة األمالك، حىت أعطيته دولة اخلدم الذي

 دم الحجاج في الحرم ويستحل  شيٍخ يرى الصلوات الخمس نافلةً
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  .بدل من كل: شيخ

بكل سيف يرى الصلوات اخلمس نافلة، ويستحل دم احلجاج يف مكة، ألنه ال خيشى وال يعقل : يقول
.  لكونه قدمياًن وذلك مدح للسيفوال يعرف الشرع، وإمنا وصفه بكونه شيخاً، إما لبياضه وإما

يعين أنه ال يبايل باحلرام واحلالل، وال يرد . الرجل املاضي الذي يطلب امللك: أراد بالشيخ: وقيل
  .التحرز الذي يوجبه الدين، وذلك أصلح للحرب والقتال

 الكتائب رامته ولم يرم أسد  وكلما نطحت تحت العجاج به

أي مل يزل هو، : ومل يرم. أي زالت عنه: ورامته. وهو نطحت. علهاسم ما مل يسم فا: أسد الكتائب
  .للشيخ: وأصله رامت عنه فحذف حرف اجلر، وأوصل الفعل إليه، واهلاء يف به ويف رامته

وكلما ضربت حتت الغبار يف احلرب بذلك الشيخ، صرعت أسد اجليوش، وشجعان احلروب، : يقول
وكلما بطحت بالباء أي : وروى. يزل هو عنها، بل ثبتتزالت عن هذا الشيخ األسد وازمت، ومل 

  .إذا ضربته فيه يف فجأة: نقتحته بالسيف: يقال. نقحت من املناقحة بالسيف: وروى. صرعت

  وتكتفي بالدم الجاري عن الديم  البالد بروق الجو بارقتي تنسي

السحابة ذات : والبارقة. ايناملفعول الث. بارقيت، والبالد، مفعوله األول، وبروق اجلو: فاعل تنسي
  .مجع الدمية وهي املطر، يدوم أياماً: والدمي. وأراد ها هنا السيف. الربق

إن سيفي ينسي أهل البالد بروق السماء، وتكتفي البالد أي أهلها بالدم اجلاري من سيفي عن : يقول
  .األمطار، يعين أن ما أسقيها من الدماء ينوب عن ماء السماء

 خوف الردى للشاء والنعم حياض  دى يا نفس واتركيردي حياض الر

  .أي يا حوباء وهي النفس: حياض الردى حوباء: وقد روى

. يا نفس ردي حياض اهلالك واغشي غمرات احلروب واتركي حياض غري اهلالك للشاء والنعم: يقول

أي اتركي اخلوف : حياض خوف الردى: وروى! وأراد ها هنا اجلبناء الضعفاء، ألم مبرتلة البهائم
  .احلياض الذين هم مبرتلة الشاء والنعم: وروى. من الردى

  فال دعيت ابن أم المجد والكرم  لم أذرك على األرماح سائلةً إن

بالغ . إن مل أتركك يا نفس سائلة على األرماح، مقتولة أو جمروحة، فال نسبت إىل اد والكرم: يقول
  .يف وصف نفسه باد والكرم

  والطير جائعةٌ لحم على وضم  الملك واألسياف ظامئةٌ أيملك
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  .رفع ألنه فاعل ميلك: وحلم. اخلشبة اليت يقطع عليها اللحم: الوضم

مع أن األسياف ظامئة إىل دمائهم والطري ! أميلك امللك هؤالء امللوك، الذين هم حلم على وضم: يقول
  .جائعة حمتاجة إىل مثل هذه اللحوم

مثلت له في النوم لم ينم ولو   مات من ظمٍإمن لو رآني ماء 

  .أي قمت وظهرت: مثلت

    

ولو رآين ! أميلك امللك من هو يف ضعفه لو رآين ماًء وهو ظمآن مل ميكنه أن يردين ومات عطشاً: يقول
  .يف النوم لزال نومه، وال جيسر أن ينام؛ خوفاً مين، وال يستقر لعظم هيبيت يف قلبه

  ومن عصى من ملوك العرب والعجم  رتين غداًكل رقق الشف ميعاد

  .يف موضع جر، عطفاً على كل: ومن عصى

ميعاد كل سيٍف رقيق الشفرتني غداًن وميعاد كل من عصاين من ملوك العرب والعجم؛ أقتلهم : يقول
فيه إضمار تقديره هذا املذكور الذي هو حلم على وضم، ميعاد كل سيويف ملوك العرب : وقيل. به

  .موالعج

  وإن تولوا فما أرضي لها بهم  أجابوا فما قصدي بها لهم فإن

أقصدهم بسيويف، فإن انقادوا إيل فما قصدي ذه السيوف إليهم، وإن تولوا عين، فما أرضى : يقول
  .هلذه السيوف م بل أقتل سواهم

  وقال أيضاً يف صباه وقد عذله أبو سعيد املخيمري يف تركه لقاء امللوك 

 العتابا جنب  سعيٍد أبا

  خطًأ صوابا  راٍء فرب

  .فاعل، وهو العامل يف خطأ، ويف صواب، ألن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل منه: راء

يا أبا سعيد بعد عين عتابك فأنت خمطىء فيه، فرب إنساٍن يرى اخلطأ صواباً، وروى فرب : يقول
والغرض إثباته ألن اإلضافة غري حقيقية، رائي خطٍإ صواباً على اإلضافة وحذف التنوين، طلباً للخفة، 

  : مث بني وجه اخلطأ يف عذل أيب سعيد فقال

  أكثروا الحجابا  قد فإنهم

 البوابا لردنا  واستوقفوا
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  .أي طلبوا من البواب الوقوف: استوقفوا

إمنا أترك قصدهم ألم أكثروا احلجاب ليمنعونا عنهم، وأقعدوا لردنا عنهم البواب على : يقول
  .بواب دورهمأ

  الصارم القرضابا  حد وإن

 والعرابا السمر  والذابالت

 بيننا الحجابا  فيما ترفع

اخليل : والعراب. هي الرماح: والذابالت السمر. هو القاطع، وهو صفة حلد السيف: القرضاب
  .العربية

فإن هذه األشياء اليت ال أقصدهم إال حمارباً بالصارم القاطع، والرماح الذبل، واخليل العراب؛ : يقول
  .ذكرا ترفع احلجاب فيما بيننا وبينهم

  : وقال يف صباه ارجتاالً يصف أمل الشوق والفراق على لسان إنسان سأله ذلك

 وأقام بين ضلوعي فارقتني  شوقي إليك نفى لذيذ هجوعي

  .بني ضلوعيشوقي إليك نفى نومي، ففارقتين أنت، وأقام ذلك الشوق بعدك : يقول خماطباً حلبيبه

  !مما أرقرق في الفرات دموعي؟  وجدتم في الصراة ملوحةً أوما

  .ر ببغداد، مشتق من الفرات: الصراة

أوما وجدمت يف هذا النهر ملوحةً؟ من كثرة ما : يقول حلبيبة، وهو واحد؛ خياطب اجلماعة تعظيماً له
  . ماحل املذاقصببت من دمعي يف الفرات، الذي مادة هذا النهر منه؛ ألن الدمع

  حتى اغتدى أسفي على التوديع  زلت أحذر من وداعك جاهداً ما

مازلت أحذر من توديعك خوف الفراق، حىت وقع الفراق من دون الوداع، فصرت أأسف : يقول
أنا آسف على : فيقول. أو يكون الفراق وقع مع الوداع. على ترك التوديع؛ إذ كان فيه بعض السلوة

  .سرة يف لقائك عند الوداع، فأشتاقه وأمتىن عودهما حصل يل من امل

 أتبعته األنفاس للتشييع  رحل العزاء برحلتي فكأنما

  .الصرب: العزاء

: رحل العزاء عند ارحتايل عنك، فكأنين أتبعته أنفاسي لتشيعه، أو للتشييع لك، وحيتمل أن يريد: يقول
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األنفاس، فكأمنا تبعتك مشيعةً ومثله أن الصرب فارقين لفراقي لك، وضعفت عن النفس، وانقطعت 
  .أليب متام

  تنفسي ودموعي: بمشيعين  لم أودعهم فقد أتبعتهم إن

  : وقال أيضاً يف صباه ارجتاالً يفتخر

 عظيٍم أتقي؟ أي  محلٍّ أرتقي أي

 لم يخلق وما  ما خلق اهللا وكل

  كشعرٍة في مفرقي  محتقر في همتي

وأي عظيم أخشى منه وأحذره؟ .  مزيد فوق ما أنا عليه فأصرب إليهأي حمل أرتقي إليه؟ فال: يقول
: وروى. وكل شيء خلقه اهللا تعاىل وما مل خيلق بعد، هو حمتقر عند مهيت، كشعرة يف مفرق رأسي

  .كشعريت يف مفرق على اإلضافة، ومفرق على النكرة أي مفرق من املفارق

  : ت عليك فلم ترد علي السالمسلم: وقال أيضاً يف صباه، جميباً إلنسان قال له

 لتعجبك متعجب  عاتب لتعتبك أنا

 لتغيبك متوجعاً  كنت حين لقيتني إذ

  فكان شغلي عنك بك  عن رد السالم فشغلت

    

أنا متغضب ألجل غضبك، ومتعجب بسبب ما : يقول لصاحبه وقد عاتبه على تركه رد السالم
أيتين متوجعاً لغيبتك، اليت كانت قبل رؤييت إياك، من تركي للجواب لك؛ ألين كنت حني ر! تعجبت

فلما رأيتين كنت مدهوشاً، فشغلتين دهشيت وفكري فيك، عن رد السالم عليك، فكان شغلي عن رد 
  .السالم بك

  : وقال أيضاً يف صباه يف احلماسة

  فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا  لم تجد ما يبتر الفقر قاعداً إذا

. إما القناعة، وإما املال: وهو! إذا مل جتد الشيء الذي يقطع الفقر وأنت قاعد: أو لرفيقهيقول لنفسه، 

  .فقم واطلب الشيء الذي يقطع العمر، وهو السيف الذي يوصلك إىل مبتغاك فتنال ما تريد أو تقتل

  : وقال أيضاً يف صباه يستبطىء عطاء ممدوحه

  رب من عاداك مكبوتاًفي الشرق والغ  بجودك ألفاظاً تركت بها انصر
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 الوداع فكن أهالً لما شيتا وذا  نظرتك حتى حان مرتحٌل فقد

أي ارحتايل، : ومرحتل. أي انتظرتك: ونظرتك. أي مردوداً بغيظه: ومكبوتاً. أبياتاً بدل ألفاظاً: روى
  .من قولك نصر املطر األرض إذ جاد عليها: وانصر. أو وقت ارحتايل

 لك من األشعار، اليت قد مدحتك ا، فإين قد تركت بسببها من عاداك، اسق جبودك ما قلت: يقول
مردوداً بغيظه يف الشرق والغرب؛ ألن ما قلته يروى أبداً فيغيظ أعداءك، أو ألن أعداءك طلبوا مين 

مدحهم، فاخترتك عليهم ومدحتك دوم فغظتهم بذلك، فأجزين على ذلك، فقد طال انتظاري 
ال، وهذا الوداع قد حضر فكن أهالً ملا شئت إن أعطيتين شكرتك وإن لعطائك حىت حان االرحت

  .أحرمتين شكوتك وهجوتك

  : وقال أيضاً يف صباح ميدح بعض أمراء محص ومل ينشدها أحداً

  وغيض الدمع فانهلت بوادره  الرقيب فخانته ضمائره حاشى

ره خاشا احملب الرقيب، أي توقا وجتنب وفاعله مضمر تقدي: وروى خاشا. أي أظهر سره: حاشى
ويف . احملب: يف ضمائره، وخانته يعود إىل الفاعل املضمر، وهو: وكذلك غيض احملب الدمع، والضمري

  .إىل الدمع: بوادره

. إن احملب باعد الرقيب وتوقاه كأمنا سره فخانته ضمائره؛ حيث مل ميكنه ستره لغلبة اجلزع: يقول

م ميكنه ذلك، فانسكبت بوادره وسوابقه من شدة اجلزع وغيض هذا احملب أيضاً دمعه وحبسه، فل
  .وفرط اهلوى، فظهر للرقيب ما كان يكامته واتك له ستره

  وصاحب الدمع ال تخفى سرائره  الحب يوم البين منهتك وكاتم

  .أيضاً. وصاحب الوجد. وكامت الوجد: وروى

 مفتضح، وصاحب الوجد، تظهر كامت احلب، يوم الفراق: يقول. هذا البيت تفسري للبيت األول
  .سرائره بدموعه

 بربربهم لوال جآذره وال  لوال ظباء عدي ما شقيت بهم

واملراد بالربرب . مجع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشية: واجلآذر. القطيع من بقر الوحش: الربرب
  .الصبايا والفتيات: وباجلآذر. النساء: والظباء

إين أحب : جواريهم، ما شقيت م، وال ابتليت واهم، فكأنه يقوللوال نساء هذه القبيلة و: يقول
رجال عدي حليب نساءهم وجواريهم، أو رأى من حيث األدب أن ينسب شقاءه إىل قوم حمبوبته، وإن 
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لوال نساء : إذا أبغضوه؛ فكأنه يقول: يقال شقي فالن بقوم: وقال ابن فورجة. كان مقصوده احملبوبة
  .ما شقيت برجال هذه القبيلة؛ يعين أم إمنا أبغضوين لذلك فلوالهن ما أبغضوينعدي وجواريهم، 

  خمر يخامرها مسك تخامره  كل أحور في أنيابه شنب من

: وقيل. برد ماء األسنان، وعذوبته: والشنب. الصايف بياض العني وسوادها، مع سعة العني: األحور

. بدل من شنب، فكأنه يقول يف أنيابه مخر: ومخر. ملخالطا: واملخامر. حدا: وقيل. صفاء األسنان

للخمرة : ألن النكرة توصف باجلملة، واهلاء يف خمامرها. وجيوز أن يكون مخر وما بعدها، صفة لشنب
  .للخمر: والتاء. للمسك: ألا تأنث يف األغلب، ويف ختامره

، وماء بارد، خالطته مخر، وخالط كل واحد من الظباء، حسن العينني، يف أسنانه بياض وصفاء: يقول
تلك اخلمرة مسك، يصف بذلك عذوبة فم احلبيب وشبهه باخلمر ملا فيها من اللذة، ووصف طيب 

  .رائحته فشبهه باملسك

نواظره نعج غدائره  محاجره دعج غفائره سود حمر  

    

مجع : والدعج. النقابما يبدو من : وقيل. مجع حمجر وهو ما حول العني: واحملاجر. البيض: النعج
مجع غفارة، وهو ما يغفر الرأس : والغفائر. احلدق: والنواظر. وهو الشديد السواد: أدعج ودعجاء

واهلاء يف كل ذلك، ترجع إىل لفظ األحور أو لفظ . يوقي ا الرأس من الدهن: من مقنعة، أو وقاية
  .كل

  .د ضفائرهمن كل أحور بيض حماجره، سود نواظره، محر مقانعه سو: يقول

  من الهوى ثقل ما تحوي مآزره  سقم جفنيه وحملني أعارني

وجعله عاريةً يف بدين، أي . وهو الفتور الذي يف العني: سقم عينيه. ك واحد من الظباء: أعارين
األرداف : أسقمين بعينه السقيمة، ومحلين ثقل ما اشتملت عليه مآزره وهو مجع املئزر ويعين به

  .والكفل

  ومن فؤادي على قتلي يضافره  م في نفسي فعذبنيمن تحك يا

  .بالضاد، والظاء: ويروى. املعاونة: املضافرة

يا من حتكم يف نفسي فعذبين يف هواه، ويا من يعاونه قليب على قتلي، فإن قليب مييل إليك، : يقول
  .تعود إىل من وهو مذكر يف اللفظ: واهلاء يف يضافره. وحيتمل كل ما وصل إليه منك
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  سلوت عنك ونام الليل ساهره  الغراء ثانيةً الدولة عودةب

كان قد أسر : وكان هذا املمدوح قد عزل عن واليته بلده، مث أعيد إليها، وقيل. تعود إىل الليل: اهلاء
  .وفدي فعاد إىل بلده

بعد ما قد سلوت عنك أيها املنادي، بعودة دولة هذا األمري ثانية، وقد منت يف ليلى : يقول حملبوبته
  .كنت ساهراً، حلزين لغيبته

 أول يوم الحشر آخره كأن  من بعد ما كان ليلي ال صباح له

منت يف ليلي، من بعد ما كان ليلي علي طويالً، حبيث ال صباح له، فكأن آخره أول يوم : يقول
  : يعين أنه بال آخر، فكأنه متصل بيوم القيامة ومثله قول خالد الكاتب. القيامة من الطول

 المحب بال آخر وليل  ولم ترث للساهر رقدت

 لفقد اسمه تبكي منابره كادت  غاب األمير فغاب الخير عن بلٍد

ملا عزل هذا األمري أو أسر فغاب اخلري عن بلد، كادت منابره تبكي الفتقادها امسه عليها أيام : يقول
  .للبلد: يف امسه لألمري، ويف منابره: واهلاء. اجلمعة

  وخبرت عن أسى الموتى مقابره  حشة األحياء اربعهاشتكت و قد

  .للبلد: يف أربعه ومقابره: واهلاء. والكثري الرباع، والربوع. مجع القلة للربع وهو املرتل: األربع

شكت منازل البلد وحشة األحياء بغيبة األمري عن هذا البلد، وأخربت املقابر عن حزن : يقول
ريات عند كونه فيها، أو لكوا كانت عليها من طالوة هذا املمدوح، موتاها، ألا كانت معمورة باخل

  .مثل ما يكون على من يف قلبه مسره

 هللا باديه وحاضره أهل  حتى إذا عقدت فيه القباب له

ما زالت األربع واملقابر كذلك، حىت ضربت له اخليام وعقدت له عند دخوله البلد القباب، : يقول
يف : هل احلضر؛ استبشاراً به، ألن من عادة املستبشر أن يكرب ويهلل، واهلاءفكرب لذلك أهل البدو وأ

نفس البدو واحلضر، ويكون ذلك مبالغة يف االستبشار، : وجيوز أن يريد به. للبلد: باديه وحاضره
  .ألما إذا استبشرا مع كوما مجادين، فما ظنك بأهلها مع صحة االستبشار منهم

  وال الصبابة في قلٍب تجاوره  ردهفرحاً ال الغم يط وجددت

جيوز أن يكون فعل العودة أو الدولة أو القباب املعقودة، أو فعل األربع واجلماعة : وجددت
  .وجيوز أن يكون راجعاً إىل الفرح. للقلب: للفرح، ويف جتاوره: املذكورة، واهلاء يف يطرده
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نه من القلب، وال جياوره شوق وصبابة، جددت هذه األمور فرحاً ال يطرده غم؛ من قوته ومتك: يقول
أي ال يصري جاراً له، وذلك ألن العشق ال يكاد خيلو توابعه من الغم، والفرح إذا كان غالباً مل يكن 

  .هناك عشق

 سقاها من الوسمي باكره فال  إذا خلت منك حمص ال خلت أبداً

دعاء للبلد أو ألهلها، وهو يف : اًال خلت أبد: وقوله. للومسي: ويف باكره. حلمص: اهلاء يف سقاها
  .احلقيقة دعاء للممدوح بالدوام والثبات فيها، وهو حشو مليح

وهو أوله أو ما يأتيه : إذا خلت منك هذه البلدة ال خالها اهللا منك فال سقاها باكر الومسي: يقول
  .بكرة، وذلك دعاء على البلد عند خلوها منه

  ك بين الخيل باهرهونور وجه  وشعاع الشمس متقد دخلتها

  .ترجع إىل شعاع الشمس، أي غالبه: اهلاء يف باهره

    

دخلت محصاً والشمس طالعة وشعاعها متقد وكأن نور وجهك بني العساكر غالباً لشعاع : يقول
  .الشمس، والغرض به تفضيله على الشمس يف احلسن والبهاء

  ائرهصرف الزمان لما دارت دو  فيلٍق من حديٍد لو قذفت به في

دخلتها جبيٍش من حديد؛ لكثرة ما عليهم من : العسكر؛ ألنه يفلق كل شيء أتى عليه يقول: الفيلق
احلديد، لو رميت به صرف الدهر مع أنه ال يطيقه أحد ملا دارت دوائر صرف الزمان، وال نفذت 

  .أحكامه

 إلى الملك الميمون طائره منها  تمضي المواكب واألبصار شاخصةٌ

للكواكب ويف : واهلاء يف منها. مجع املواكب، وهو اجلماعة من الناس، واملراد ها هنا اجليش: املواكب
  .للملك. طائره

تسري اجلماعات واألبصار شاخصة من بينها إىل امللك امليمون طائره دون غريه ممن معه من : يقول
  .اجليش، وذلك ملا له من الفضل والبهاء

تدمى أظافره يف  قد حرن في بشٍر في تاجه قمر درعه أسد 

اسم يقع على الواحد وما فوقه من الناس، وأراد هاهنا املمدوح، : فعل األبصار، والبشر: حزن
مجع، وأصلها األظافري فحذف الياء، وهو مجع أظفور مبعىن الظفر، أو مجع أظفار، فهي إذاً : واألظافر
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  .مجع ظفر: مجع اجلمع ألن أظفاراً

 بشٍر يف تاجه قمر، وهو وجهه، ويف درعه أسد، أي أنه شجاع، كأنه أسد، حتريت األبصار يف: يقول
  .شبه وجهه بالقمر، ونفسه باألسد، ومثله قول مسلم. تدمى أظافريه بدماء الصيد

 في سرجه بدراً وضرغاماً كأن

  تحصي الحصى قبل أن تحصي مآثره  حلٍو حالئقه شوٍس حقائقه

ذي تصغر عينيه للنظر، ويضم أجفانه، وذلك فعل املبغض وشوساً، وهو ال. مجع أشوس: الشوس
مجع املأثرة، : واملآثر. مجع احلقيقة وهي ما حيق على اإلنسان حفظه والذب عنه: والعدو، واحلقائق

  .وهي ما يؤثر من فضل اإلنسان

 حبيث حتريت األبصار يف بشٍر خالئقه عذبة، وحقائقه حمفوظة مرعية، ومآثره غري متناهية كثرة،: يقول
  .ميكن إحصاء احلصا كلها، وال ميكن إحصاء مآثره وعد حماسنه ومكارم أخالقه وأفعاله

 لم تبن فيها عساكره كصدره  تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحبت

إن الدنيا مع سعتها تضيق عن جيش املمدوح لكثرته، ولو اتسعت الدنيا اتساع صدره، : يقول
  : ا لسعة صدره، وهو كقول أيب متامفكانت عساكره مع كثرا ال تظهر فيه

 لم يضق عن أهله بلد كوسعه  ورحب صدٍر لو ان األرض واسعةٌ

 مجده غرقت فيه خواطره من  تغلغل فكر المرء في طرٍف إذا

  .للمرء: لطرف ويف خواطره: للممدوح، ويف فيه: واهلاء يف جمده. الدخول يف املضيق: التغلغل

رف من جمده، غرقت جوامع خواطره فيه، لعظمه ووفور جمده وشرفه، إذا دخل فكر املرء يف ط: يقول
  ! فإذا كان طرف منه ذه الصفة، فكيف يتصور إحاطة الفكر جبميع جمده وشرفه؟

 كأنهن بنوه أو عشائره  تحمى السيوف على أعدائه معه

  .من احلمية والغضب: حتمى

 مضائه، كأنه حتمى وتغضب على أعدائه إن السيوف إذا كانت يف يده وأيدي أوليائه، لفضل: يقول
  : معه، حىت كأن السيوف بنوه أو أقاربه؛ ألا تغضب لغضبه، ومثله أليب متام

  وفي الكلى تجد الغيظ الذي تجد  وهي في األوداج والغةٌ كأنها

  .إال أن بيت املتنيب أبلغ؛ لذكره املناسبة والقرابة

 طنه للعين ظاهرهوبا إال  إذا انتضاها لحرٍب لم تدع جسداً
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  .للجسد: اهلاء يف باطنه وظاهره

إن املمدوح إذا انتضى تلك السيوف من أغمادها عند احلرب، مل يترك من أعدائه جسداً إال : يقول
جعله إرباً إرباً، حىت تبدوا بواطن أجسادهم، أو يشق بطنه فتظهر منه اآلالت الباطنة، أو يريق دمه 

  .د ما يسيل، فيصري يف هذه احلاالت باطن اجلسد للعني ظاهراًالذي يف باطن اجلسد، فيظهر عن

  وقد وثقن بأن اهللا ناصره  تيقن أن الحق في يده فقد

إن السيوف تيقن أن احلق يف يده، ملا ازدادت قوة يده، وأيدي أوليائه، وقد وثقن بأن اهللا : يقول
  : ثل قول النابغةوم. ينصره على أعدائه؛ فلهذا صرن مثل بنيه وعشائره يف احلمية

  إذا ما التقى الجمعان أول غالب  قد أيقن أن قبيله جوانح

 رءوٍس بال ناٍس مغافره على  هام بني عوٍف وثعلبٍة تركن

  .للهام: اهلاء يف مغافره

    

إن هذه السيوف تركن هام هؤالء القوم ملا قطعن رءوسهم، عليها املغافر على رءوس بال : يقول
  .وس ملقاة على األرض وعلى هاماا املغافر، وعرب عن األشخاص بالناسأجساد، وكانت الرء

 منه إلى الكعبين زاخره وكان  فخاض بالسيف بحر الموت خلفهم

  .إذا ارتفع موجه: زخر البحر

واستحقر ذلك . يعين موضع القتال: خاض هذا املمدوح بسيفه خلف هؤالء القوم، حبر املوت: يقول
ار زاخر ذلك البحر ومتالطمه من هذا املمدوح إىل الكعبني، يصف بذلك وإن كان عظيماً، حىت ص
  .قلة مباالته باألمور العظام

  في األرض من جيف القتلى حوافره  انتهى الفرس الجاري وما وقعت حتى

  .انتهى، وانثىن: روى

لقتلى، من قتل منهم صار حبيث أن الفرس اجلاري مل يضع وقت جريه حوافره إال على جيف ا: يقول
  .وال تقع حوافره على األرض من كثرة القتلى

  ومهجٍة ولغت فيها بواتره  من دٍم رويت منه أسنته كم



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        76

  .شرب السباع املاء بألسنتها، مث كثر فصار امساً للشرب مطلقاً: أصل الولغ

كم من دٍم رويت منه أسنة املمدوح، وكم من نفس دخلت فيها سيوفه القواطع، وشربت منها : يقول
  .حىت رويت، يعين أنه سفك دماء أعدائه فلم يبق له عدواً إال قتله

  فالعيش هاجره والنسر زائره  لعبت سمر الرماح به وحائٍن

  .راجعة إليه: واهلاءات. اهلالك: احلائن

  .كم من هالك لعبت به الرماح السمر فأهلكته، حىت هجره العيش، فزاره النسر ألكل حلمه: يقول

 فجهله بك عند الناس عاذره  ر الناس كلهملست بخي: من قال

  .أي قابل عذره: عاذره

خري الناس أنت، فهو جاهل، واجلاهل إذا قال حماالً جلهله، فإن جهله يعذره عند : من مل يقل: يقول
  .الناس أمجعني

  بال نظيٍر ففي روحي أخاطره  أنك فرد في زمانهم أوشك

  .أراهنه: أخاطره

 ال نظري لك، فإين أراهنه وأشارطه بروحي وروحه، فحذف للداللة، وإمنا :من شك أنك فرد: يقول
راهنه بروحه لفرط يقينه، أنه ال نظري له، فعلم أنه يفوز بالظفر، ويظفر باخلطر؛ ألن الروح أعز 

  األشياء 

  ومن أعوذ به مما أحاذره  من ألوذ به فيما أؤمله يا

  .متقاربان يف املعىن: اعوذ، وألوذ

  .ا من ألتجىء إليه يف آمايل، ويا من أعتصم به مما أخشاه وأحذره من املكارهي: يقول

 وأن عطاياه جواهره جوداً  ومن توهمت أن البحر راحته

  .للبحر: اهلاء يف جواهره

يا من خلت أن راحته هي البحر وأن عطاياه هي جواهر البحر اليت خترج منه؛ ألن اجلواهر ال : يقول
  .تكون إال من البحر

  يد البلى وذوي في السجن ناضره  شباب فتى أودت بجدته ارحم

  .كلها للفىت: اهلاءات

  ارحم شباب فىت أهلكت البلى جدته، فأخلقته، وذبل يف السجن ما كان ناضراً منه : يقول
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  وال يهيضون عظماً أنت جابره  ال يجبر الناس عظماً أنت كاسره

أم ال يقدرون على : ، وال جترب الناس ما تكسره أنت، يعينأي ال يكسرون ما جتربه أنت: ال يهيضون
  : رد أمرك ومثله قول اآلخر

  وال يهيضون عظم ما جبروا  ال يجبر الناس عظم ما كسروا

  : وقال أيضاً ميدح شجاع بن حممد بن عبد العزيز بن الرضا املضاء الطائي املنبجي

 المحبون من قبلبه مات  عياء  عزيز أسى من داؤه الحدق النجل

  .مصدر أسوت اجلرح أسواً وأسياً: واألسا. مجع أسوة، وهي الصرب: األسى

مث . أي قليل الوجود صرب من داؤه، أو مداواة من داؤه احلدق الواسعة، وهو داء عياء: عزيز: يقول
 أي شديد :وجيوز أن يكون املراد باألسى احلزن، وعزيز. مات احملبون من قبل. به أي ذا الداء: قال

مرفوع باالبتداء وأسى خربه، وجاز البتدا بالنكرة ألنه يف تقدير فعل، : وعزيز. صعب، خيشى عليه
  .وهو داء عياء: عزيز أسى، وداء عياء خرب ابتداء حمذوف كأنه قال: كأنه يقول

  نذير إلى من ظن أن الهوى سهل  شاء فلينظر إلي فمنظري فمن

  .موقع النظر عليه: املنظر

من أراد أن جيرب هذا الداء فلينظر إيل، ليبصر حنول جسمي فإن منظري، أو حايل نذير : وليق
وخموف ملن ظن أن العشق هني، وأن احلب ميكن اخلروج منه، واملقصد تعظيم أمر اهلوى وقلة املداوة 

  .منه

  إذا نزلت في قلبه رحل العقل  هي إال لحظةٌ بعد لحظٍة وما

    

وما هو، وأراد اهلوى :  واملراد به اخلصلة، أو اللحظة املذكورة من بعد، وروىضمري قبل الذكر،: هي
  .ترجع إىل من يف قوله من داؤه: واهلاء يف قلبه. املذكور يف البيت الذي قبله

ال يتولد اهلوى إال من نظرٍة إثر نظرة، فإذا حلت تلك اللحظات املتكررة يف القب، رحل : يقول
  .فال ينتفع بعد ذلك بالعقلالعقل وزال بعد نزوهلا، 

 لي عن كل شغٍل بها شغل فأصبح  جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي

جرى حب هذه املرأة يف مجيع بدين، واستوىل علي جبمليت وجرى جمرى الدم، أي أنه امتزج : يقول
أن : جبميع بدين كالدم اجلاري فيه، فأصبح يل شغل ا، يشغلين عن كل شغٍل هو سواه، وقيل معناه
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  .هواها ذللين حىت عنها من شدة تأثريه يف روحي وعقلي وبدين

  .فأصبح عن غري شغلي ا شغل: هذا وروى

 فوقها إال وفيها له فعل فما  ومن جسدي لم يترك السقم شعرةً

. اجلسم: فيه وأراد به: للشعرة وروى: جيوز أن يكون يف العظم ويف الشعر، واهلاء يف فيها: فما فوقها

  .لسقمويف له ل

مل يترك السقم من جسدي شعرة وما فوقها، يف الصغر أو العظم، إال وفيها للسقم تأثري وفعل، : يقول
وتأثريه يف الشعرة؛ ألن حتت كل شعرة منفذ إىل البدن، فرييد أن احلب وصل إىل كل مكان من 

  .أقل شيء من جسده: أراد بالشعرة: وقيل. الشيب: جسده، وفعل السقم يف الشعر

  حبيبتا قلبي فؤادي هيا جمل  عذلوا فيها أجبت بأنٍة إذا

حبيبيت على إضافة إىل الياء، : األلف فيه بدل من الياء، وأصله: وحبيتا. ومها واحد: بأنٍة، ورنة: روى
: وأراد به. واحلبيبة تصغري احلبيبة" يا حسريت على ما فرطت: "كقوله تعاىل. إال أنه أبدهلا ألفاً، ختفيفاً

وذلك . من قليب: وهو بدل من حبيبتا، وفؤادي بدل. يا قليب: قليب أي: وقوله. ال التحقريالتخصيص 
وهو مبين . اسم املرأة: ومجل. حرف النداء: وهيا. نداء بعد نداء، ومجيعها منصوب بالنداء املضاف

  .على الضم بالنداء املفرد

يا حبيبيت يا قليب، يا فؤادي، يا مجل، : إذ الموين يف حبها، كان مكان جوايب هلم بأنٍة حكايتها: يقول
: وقيل. أا والقلب واحد: وفيه تنبيه على أن احلبيب يرتل مرتلة القلب، فلهذا، بني جواب العذال

  .تقديره يا حبيبتا قليب أدركيين، فإين أشتكي قليب وال أبايل مبالمة من يلومين فيها، وال ألتفت إليه

  ذل حتى ليس يدخلها عذلعن الع  رقيباً منك سد مسامعي كأن

  .للمسامع، وهو مجع مسمع وهي األذن: اهلاء يف يدخلها

كأنك قد وكلت يب رقيباً منك يراقبين، من أن ألتفت إىل اللوام، فكأنه سد أذين عن دخول : يقول
  : العذل فيها، فال أمسع ما يقولون من هجرانك، والتسلي عنك، ومثله قول اآلخر

 يرعى ناظري ولساني وآخر  واطريكأن رقيباً منك يرعى خ

كأن الرقيب الذي حيفظك عين سد أذين عن مسع العذل فيك، حسداً منه على جريان : وجيوز أن يريد
  : ذكرك يف مسعي؛ ذلك أين كنت بعد اللذة يف مساع ذكره، كما قال أبو الشيص

 حباً لذكرك فليلمني اللوم  المالمة في هواك لذيذةً أجد
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  فبينهما في كل هجٍر لنا وصل   يعشق مقلتيسهاد العين كأن

أن األرق ال : كان السهر بالليل يعشق عيين، فبني األرق والعني وصلٌ عند كل هجر لنا، يعين: يقول
  .جيد الوصال إال عند هجران احلبيب

  وأشكو إلى من ال يصاب له شكل  التي في البدر منها مشابه أحب

. وهو مجع شبه، على غري القياس:  أحب اليت يف البدر منها مشابه:فضل احملبوبة على البدر، فقال

وأشكو إىل : فقال. فجعل منها شبه يف البدر، ومل يشبهها البدر بكليته مث فضل املمدوح على احملبوبة
  .أي مثل فجعل يف البدر منها شبهها، وجعل املمدوح بال شبه: من ال يصاب له شكل

  شجاع الذي هللا ثم له الفضل  ٍدواحد الدنيا إلى ابن محم إلى

  .طلباً للتخفيف بسكونه، وسكون الالم من الذي: حذف التنوين من شجاٍع

  .أشكو إىل من هو واحد أهل الدنيا الذي هللا تعاىل الفض مث له: يقول

  فروع وقحطان بن هوٍد لها أصل  الثمر الحلو الذي طيىء له إلى

    

لطىيء، والتأنيث : ويف هلا. للثمر: ل بعض العرب واهلاء، يف لهأص: وقحطان بن هود. قبيلة: طىيء
ألن . والتذكري يرجع إىل اللفظ. له: ألجل القبيلة، وجيوز أن يكون التأنيث راجعاً إىل الفروع، وروى

طيئاً ال تأنيث يف لفظه، شبهه بالثمر احللو، ألن يف الثمار حامضاً ومراً، مث جعل أباه غصناً من شجر 
  .عه طىيء، وأصله قحطان بن هودطيب فرو

  بغير نبي بشرتنا به الرسل  سيٍد لو بشر اهللا أمةً إلى

وأشكو إىل سيد لو بشر اهللا أمةً مبن هو غري نيب، لبشرتنا رسل اهللا تعاىل ذا املمدوح، قبل : يقول
 جتر بالبشارة، بغري إال أن العادة مل. وجوده، كما بشر الرسل عن اهللا تعاىل بنبينا صلى اهللا عليه وسلم

  .األنبياء عليهم السالم

 عن وقفاته الخيل والرجل تحدث  إلى القابض األرواح والضيغم الذي

  .عن وقفاته ووقعاته: وهو الصائد، وروى: وروى القانص األرواح

. إىل الذي يقبض األرواح يف احلروب، وإىل األسد الذي يتحدث عن وقعاته يف احلروب اخليل: يقول

  .مجيع الراجل: أصحاا، والرجل: أي

  تجمع في تشتيته للعلي شمل  رب ماٍل كلما شت شمله إلى
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  .أي اجتمع: أي تفرق، وجتمع: شت

أشكو إىل صاحب ماٍل كلما تفرق مشل املال يبذله، جتمع عنده للمعايل مشل، فيكون تفريقه له : يقول
  : سبباً الجتماع املعايل عنده، ومثله أليب متام

  وإن جل إال وهو للمال هادم  يان للعلي خلق امرىءب وليس

لم تدر أيهما النصل وعاينته  إذا ما فارق الغمد سيفه همام 

هو كبري اهلمة، يشبه السيف يف مضائه وشدته، وبشاشة وجهه كصقالة السيف، فإذا فارق : يقول
  : السيف غمده تشك فيهما حىت ال تعرف أيهما السيف وهو كقول أيب متام

 سواء والسيوف القواطع فهن  بالبيض القواضب أيدياً يمددن

  فشابين أهل األرض النقطع النسل  ابن أم الموت لو أن بأسه رأيت

  .أخا املوت: أخاه، يعين: أراد بابن أم املوت

أي : رأيت املمدوح أخا املوت، فلو أن بأسه وشدة قوته شاع بني أهل األرض النقطع النسل: يقول
  .ق، ألنه يفنيهم ببأسه، وألم خيافونه وال يدنو ذكر من أنثى فينقطع النسلنسل اخلل

  غداةً كأن النبل في صدره وبل  سابٍح موج المنايا بنحره على

أي حنر الفرس يف الغداة اليت ترى فيها النبل متواتراً إىل صدره : على فرٍس سابٍح موج املنايا بنحره
: سهام ال تؤثر يف صدر هذا الفرس، كما ال يؤثر فيه قطر املاء، وقيلأن ال: يعين. أي مطر: كأنه وبل

أن فرسه يلتقي موج املوت بنحره، وأن املمدوح يوم احلرية يلتقي : إن اهلاء يف صدره للممدوحن يعين
  .السهام بنحره، فال يبايل كأا عنده قطر املطر

  فلم تغض إال والسنان لها كحل  عين قرٍن حدقت لنزاله وكم

  .املنازلة، وهي احملاربة نازالً: أي أحدقت النظر إليه، والرتال: حدقت

حمارب، أحدت النظر إليه للمنازلة، فلم تغض إال وصار سنان الرمح : وكم عني مقارٍن له: يقول
  .أنه جعل السنان هلا موضع الكحل: يعين. كحالً هلا

  وضعه جهلوحلم الفتى في غير م  للحلم موضع: قال! رفقاً: قيل إذا

  .نصب بفعل مضمر، أي ارفق رفقاً، أو استعمل رفقاً: رفقاً

وحلم املرء يف غري . للحلم موضع، وليس هذا موضعه: قال! ارفق: إذا قيل له يف احلرب: يقول
  : ومنه قول اآلخر. موضعه جهل
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 تال حاميم قبل التقدم فهال  حاميم والرمح شاجر يناشدني

  عن األرض النهدت وناء بها الحمل  تولى نفسه حمل حلمه ولوال

  .مفتوح ألنه مصدر، واحلمل يف آخره بكسر احلاء ألنه اسم: محل حلمه

لوال املمدوح توىل محل حلمه عن األرض الدت األرض من ثقل حلمه، وأثقلها احلمل، : يقول
  .فجعل احللم أعظم من األرض؛ وهو مبالغة عظيمة

   بها، إال إلى بابه السبلوضاق  اآلمال عن كل مقصٍد تباعدت

  .للمدوح: لآلمال، ويف بابه: اهلاء يف ا

مل يبق يف الدنيا جواد يقصد باألمل سوى هذا املمدوح، فبعدت اآلمال عن كل مقصد، وضاق : يقول
  .باألمل السبل من مجيع اجلوانب، إال بابه، فهو املقصود إليه يف احلوائج واآلمال

  هبوا فقد هلك البخل: فأسمعهم   السرىونادى الندى بالنائمين عن

  .سري الليل: رفع ألنه فاعل نادى، والسرى: الندى

  .نادى العطاء بالذين ناموا عن السرى، لعدم األسخياء الكرام، وغلبة البخالء اللئام، ونبههم: يقول

    

وز أن يكون وجي. هبوا فقد هلك البخل، لوجود هذا الرجل، الذي أصاب باجلود مقتل البخل: بقوله
وصل عطاؤه إىل الناس، ومن دون أن يسافروا ألجله، فكأنه ناداهم ونبههم لوصوله إليهم يف 

  .أوطام

  فليس له إنجاز وعٍد وال مطل  عطايا كفه دون وعده وحالت

إن عطاياه اعترضت دون وعده وسبقته، فال حيتاج إىل إجناز وعد، وال مطل وال مدافعة؛ ألن : يقول
  .اء ال تكون إال بعد الوعدهذه األشي

  وأيسر من إحصائها القطر والرمل  من تحديدها رد فائٍت فأقرب

وأيسر من إحصائها إحصاء القطر، إال : للعطايا، وكان الوجه أن يقول: اهلاء يف حتديدها، وإحصائها
  .أنه حذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه

أهون من : وعد قطر املطر، وحبوب الرمل. ديد منحهرد فائٍت أقرب من حتديد عطاياه، وحت: يقول
إحصاء نعمه؛ فكما ال تقدر الناس على هذين، كذلك حتديد عطاياه، وتعديد مننه غري مقدور عليه، 

  .بل ذلك دخل يف املقدور
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  ألخمصه في كل نائبٍة نعل  تنقم األيام ممن وجوهها وما

: ويف أمخصه. لأليام: واهلاء يف وجوهها: املمدوحممن هو : ومن يف قوله. للسؤال: تعيب، وما: تنقم

  .للممدوح واألمخص؛ باطن القدم

وما تنكر األيام، وتعيب من رجل، وجوه األياه نعلٌ ألمخصه يف كل نائبة وحمنة، يعين أن األيام : يقول
  .أي باطن قدمه. تابعة له ومطيعة، وهو يعلوها حىت يطأ وجوهها، فتكون مبرتلة النعل ألمخصه

  وإن عز إال أن يكون له مثل  عزه فيها مراد أراده ماو

  .أي غلبه: عزه

مل يتعذر عليه مراد طلبه، وإن كان ذلك صعباً شديداً، إال أن يريد أن يأيت مبثل له، فإنه يتعذر : يقول
  .عليه وجوده ألنه ال مثل له

  ودهر ألن أمسيت من أهله أهل  ثعالً فخراً بأنك منهم كفى

: ألنه فاعل كفى وأهل رفع: بأنك منهم رفع: الصحيحة نصب دهراً عطفاً على ثعل وقولهالرواية 

هو أهلٌ ألن أمسيت من أهله، فارتفع أهلٌ وصفاً لدهر، وارتفع دهر : كأنه قال. خبرب ابتداء حمذوف
  .ليفخر دهر أهلٌ، ألن أمسيت من أهله: بفعل مضمر، تقديره

  . أهالً له وهذا وما قبله إفراط يف املدحكونك منهم، كفاهم فخر كونك: يقول

  وطوبى لعيٍن ساعةً منك ال تخلو  لنفٍس حاولت منك غرةً وويٌل

  .وهو من طيب. أصله من الياء: أي خري له، وقيل: طوىب له

ويلٌ ملن طلب منك غفلة؛ فإنه إذا طلب ذلك قتلته، وهو ال يظفر بك، وطوىب لعني منك ال : يقول
  . تكون يف الراحة وترتع يف روض حماسنكختلو ساعة، فإا

  وال في بالٍد أنت صيبها محل  بفقيٍر شام برقك فاقةً فما

  .ليس لفقري أبصر برقك ونظر جودك فاقة، وليس يف بالٍد أنت قطرها قحطٌ وال جدب: يقول

  : وقال أيضاً ميدحه

  ليس ليوم عهدكم غد! هيهات  عهدكم فأين الموعد؟ اليوم

  . وعدكم وكذلك يف الثاين؛ ألما متقاربان يف املعىناليوم: وروى

: اليوم لقاؤكم، وهو آخر اليوم الذي اجتمعنا فيه، فعرفوين أين املوعد للقاء الثاين؟ مث قال: يقول

اليوم ميعادكم الذي : وقيل معناه. ليس ليوم وعدكم غد أبلغ إليه! أي ما أبعد ما أطلب: هيهات
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أي . ليس ليوم وعدكم غد! هيهات: ، وهو وعد املالقاة والوصل مث قالوعدمتوين فأجنزوا يل وعدي
  : ومثله قول الشاعر. أموت وقت فراقكم، فال أعيش إىل غد ذلك اليوم

  هدد ببينك من يعيش غداه  أسير غداً فقلت لها قالت

  .واألصل يف البيت قول أيب متام

 م الحمام غدأيقنت أن اس اآلن  قالوا الرحيل غداً ال شك قلت لهم

 أبعد منكم ال تبعدوا والعيش  أقرب مخلباً من بينكم الموت

إذا أخدع، خالبةً : وهو للسبع كالظفر لإلنسان، ويروى خملباً؛ وهو مصدر خلب خيلب: روى خملباً
: وال تبعدوا. من البعد يف املسافة: وروى ال تبعدوا. إذا اختطف: وخملباً، أو يكون مصدراً من خلب

  .كمن اهلال

املوت أقرب إيل من فراقكم، ألين أموت قبل أن تبينوا عين، خوفاً من فراقكم، ومهما : يقول
فارقتموين كان العيش أبعد منكم، ألنه يعدم البتة، فهو أبعد منكم، ألنه ال يرجى عوده، وإذا بعدمت 

 دعاء لألحباب بأال إنه: يعين ألن ببعدكم تبعد احلياة مين، وقيل. ال تبعدوا: مث قال. كنتم موجودين
  .وهو تفسري البيت األول. يهلكوا، بل يبقوا ساملني، وبأن يقربوا منه

 تدر أن دمي الذي تتقلد لم  إن التي سفكت دمي بجفونها

    

  .من قولك تقلد فالنٌ دم فالٍن إذا باء بإمثه: تتقلد

أا : يعين. تبوء به هو دمياملرأة اليت سفكت دمي جبفوا احلسنة، مل تعلم أن الذي تتقلده و: يقول
  .قتلتين جبفوا املالح، وأا مل تعلم أين قتيلها بتلك اجلفون

 المتنهد: وتنهدت فأجبتها  من به؟: قالت وقد رأت اصفراري

تنهدت املرأة؛ إذا رفعت صدرها : وقيل. أي تنفست: وتنهدت. أي فعل به، أو من املطالب به: من به
  .وثديها

من فعل به ذلك؟ من املطالب به؟ : رأة ملا رأت ما يب من االصفرار قالت مستفهمةإن هذه امل: يقول
الذي فعل يب ذلك هو : أي قلت. املتنهد: وتنفست عند ذلك ترمحاً يل، ملا شاهدت من حايل فأجبتها

املتنهدة؛ ألنه رده على معىن اإلنسان أو الشخص، ومعناه أن الذي حصل يب : وإمنا مل يقل. املتنفس
  .ك دون غريك، أي أنت فعلت ذلكمن
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  لوني كما صبغ اللجين العسجد  فمضت وقد صبغ الحياء بياضها

أا مضت عين ملا قلت هلا : أحدها: هذا البيت يفسر على وجوه. الذهب: الفضة، والعسجد: اللجني
 امحر لوا يف البيت الذي قبله، وقد صبغ احلياء واخلجل بياضها، يعين أا ملا استحيت مما قلت هلا

. أي اصفر وجهي. لوين كما صبغ الفضة الذهب: ومضت، مث عدل عن ذلك إىل وصف نفسه فقال

معناه أن احلياء صبغ لوا أمحر، مث حلقها اخلوف يف الوقت من الرقباء أن يروها، : وقال بعضهم
؛ ألن احلياء إذا صبغ احلياء بياضها لوناً كلوين: فاصفر لوا لذلك الفزع بعد اخلجل، فيكون تقديره

أيضاً ألن احلياء جيلب اللونني معاً؛ ألن املستحي حيمر أوالً مث إذا : وقيل. كان مع اخلوف يصفر الوجه
فكر فيما حصل منه احلياء، يصفر لونه، فيصري كصاحب اخلوف، فكأنه ذكر احلالة الثانية فبني أا 

كلوين الذي هو كلون الذهب املمتزج خجلت واستمر ا اخلجل واحلياء حىت اصفر لوا، فصار 
  .بالفضة

 غصن به يتأود متأوداً  فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى

أول ما يبدو منها، وهو يضرب إىل الصفرة، وذلك يدل على استحالة لواأصفر، : قرن الشمس
 الشمس، أن وجهها مبرتلة قرن: وأراد به الصبغ الذي حصل يف وجه املرأة الذي هو كالقمر، وأراد

وهو قد املرأة : أي متمايالً يتأود به غصن: متأوداً: وقصد تشبيهه ما مجيعاً، وقوله. وقمر الدجى
  .رأيت متمأوداً يتأود به غصن: فمعناه. ترجع إىل قرن الشمس: واهلاء يف به

  سلب النفوس ونار حرٍب توقد  بدويةٌ من دونها عدويةٌ

 وتوعد وتهدد وذوابٌل  وصواهٌل ومناصٌل وهواجٌل

  .االختطاف: والسلب. منسوبةٌ إىل البدو: والبدوية. منسوبة إىل بين عدي: العدوية

مجع الصاهل من صهيل الفرس، وهو : مجع اهلوجل، وهو األرض املطمئنة، والصواهل: واهلواجل
  .مجع املنصل، وهو السيف، والذوابل، مجع الذابل وهو الرمح: واملناصل. صوته

  .املرأة من أبناء الكرام ومن دون الوصول إليها هذه األشياءإن هذه : يقول

  ومشى عليها الدهر وهو مقيد  مودتها الليالي بعدنا أبلت

أخلقت الليايل وتطاوهلا مودا بعدي وبعدها، ومشى على ذلك الدهر فأفسدها مبشيه عليها : يقول
ده على الرجلني، وقصر خطوه، فيحطم وهو مقيد، وذلك ألنه إذا كان مقيداً كان أثقل وطئاً العتما

  .وهي مبالغة مليحة وصنعة يف الشعر حسنة. الشيء إذا مشى عليه
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 الطبيب له وعيد العود مرض  أبرحت يا مرض الجفون بممرٍض

يا : خياطب مرض اجلفون، أو يكون املرض مبعىن املريض، فكأنه يقول. أي جاوزت احلد: أبرحت
به نفسه، حىت مرض : و يا مريض اجلفون، جتاوزت احلد، مبمرض يعينمرض اجلفون الذي يف عينيها، أ

الطبيب له، ومرض عواده، فعادهم الناس، وإمنا مرضوا رمحةً له واغتماماً لشدة حاله ورقةً عليه ملا 
  .رأوا مابه من اهلزال

  .أمرض األطباء حزم لقصورهم عن شفائه لعظم دائه: يقول

 ركٍب عيسهم والفدفد ولكل  فله بنو عبد العزيز بن الرضا

  .للممرض، وعىن به نفسه: اهلاء يف فله

الذين هم املمدوحني يكفوين ألين أجلأ إليهم يف أحوايل وأجعلهم سبباً : بنو عبد العزيز بن الرضا: يقول
إلدراك آمايل، وكذلك أيضاً ركب هؤالء، فمنهم عيسهم؛ ألن عطايا األرض اليت هي من ملكهم، 

  . الدنيا، وأنه ال مقصود من الناس غريهميريد أم ملوك

    

إن هؤالء يل ولغريي، ممن ال يقصدهم، ليس إال العيس اليت يركبوا واملفاوز اليت : وقيل إن معناه
  .يقطعوا، إذ ال حيصلون بقصدهم غريه إال على الطلب، وأنا قد ظفرت باملطلوب بقصدي إياهم

  ك شأم سوى شجاٍع يقصد؟من في  في األنام من الكرام وال تقل من

من يف األنام من الكرام سوى : أي يا شأم، ومعناه: شأم: اإلنكار، وقوله: لالستفهام، واملراد: من
أنه املقصود يف الدنيا للخلق، فهو واحد الناس يف الناس، ال : يعين. شجاع، وال تقل من فيك يا شأم

  .واحد الشأم وبعض من الدنيا

 لسيفه ما يولد: فقلت وسطاً  قتنىلجوده ما ي: أعطى فقلت

. الذي: من السطوة، وهي القهر، والغلبة، واحلملة يف احلرب وما مبعىن: وسطاً. أي يدخر: يقتىن

إن ما يقتنيه الناس من األموال جلوده ليفرقها، وبالغ يف : بالغ املمدوح يف اإلعطاء حىت قلت: يقول
  .إن لسيفه كل ما يولد: سطواته حىت قلت

 طرائقه عليها تبعد ألفت  ت فيه الصفات ألنهاوتحير

صارت صفات الواصفني متحرية فيه ألا يعين الصفات وجدت طرائق هذا املمدوح بعيدة : يقول
  : عليها، مث وصف بعض طرائقه فقال
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  يذممن منه ما األسنة تحمد  كل معترٍك كلى مفريةٌ في

  .فعل األسنة: فعل الكلى وحتمد: نويذمم. املقطوعة: واملفرية. مجع الكلية: الكلى

إن من طرائق املمدوح أنه شجاع، وله يف كل موضع حرب كلى مقطوعة للقتلى، تذم الكلى : يقول
  .وذلك الشيء هو الكلى. املفرية من فعله، ما حتمد أسنة الرماح

على النعم التي ال تجحد  على نقم الزمان تصبها نقم نعم  

  .نوائبه: نقم الزمان

هذا املمدوح نقمة مصبوبة على نقم الزمان، وهي يف احلقيقة نعم على النعم اليت أنعم ا على : يقول
إن املمدوح يدفع نوائب الزمان، فهو نعمة عليها وتلك نعمة على الناس، ألم يأمنون : يعين. الناس

  .هراا نوائب الدهر وهي نعمة متتابعة، مترادفة وال ميكن أحد أن جيحدها لكثرا وش

  وجنانه عجب لمن يتفقد  شأنه ولسانه وبنانه في

أعجب عظماً، وكرب : ففي شأنه! يف كل واحد من هذه األربعة من املمدوح عجب ملن تأمله: يقول
قوة وجندة وذكاء : كتابة وسخاء، وضرباً وطعناً، ويف جنانه: فصاحة، ويف بنانه: مهة، ويف لسانه

  .كوشجاعة، وعلماً وفطنة وغري ذل

،موتٌ، فريص الموت منه يرعد  دم األسد الهزبر خضابه أسد  

بالفاء مجع فريصة، وهي حلمة حتت : والفريص. من صفات األسد، ويريد به املبالغة يف الشدة: اهلزبر
  .الكتف

هو أسد عادته قتل األسود، فدم األسد القوي خضابه الذي يتخضب به عند قتله إياه، وهو : يقول
  .أي املوت يفزع منه: فنائه األعداء، وترعد منهأيضاً موت، إل

  سهدت ووجهك نومها واإلثمد  ما منبج مذ غبت إال مقلةٌ

  .ما جيعل يف العني مما ينفع: اإلمثد

ما هذه البلدة بفراقك إال كمقلة سهرت شوقاً إليك فغاب عنها نومها وكحلها، فلما عدت : يقول
  . نومها وكحلها ووجدت روحاً وسكوناًإليها نامت فرحاً بقدومك؛ فعاد إليها

  والصبح منذ رحلت عنها أسود  حين قدمت فيها أبيض فالليل

إن الليل بقدومك هذه البلدة صار ضياء، كما كان ضوء النهار ظالماً عند غيبتك عنها، وهذا : يقول
  : املعىن مأخوذ من قول أيب متام
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 يل فيها بأسودوليس الل فأمست  وكانت وليس الصبح فيها بأبيٍض

 توارى في ثراها الفرقد حتى  زلت تدنو وهي تعلو عزةً ما

  .كناية عن منبج، ألجل البقعة، والبلدة: كل تاء تأنيث يف البيت، وفيما قبله، وفيما بعده

ما زلت تقرب منها وهي ترتفع تشرفاً بك، واعتزازاً مبكانك، حىت علت السماء فتوارى : يقول
  .قعتهاالفرقد يف تراا وب

لو كان مثلك في سواها يوجد  لها شرفٌ سواها مثلها أرض  

  .يريد أن علوها ملكان املمدوح فيها

  .سواها من األرضني مثلها، لو كان مثلك موجوداً فيها. إن هذه األرض بلدة شريفة: فقال

  فرحوا وعندهم المقيم المقعد  العداة بك السرور كأنهم أبدى

  .أي بسببك: بك

م أظهروا السرور بك، وبقدومك، ويف قلوم من كراهة ذلك من اخلوف والغم ما أقامهم إ: يقول
وأقعدهم، فأضمروا العداوة يف الباطن، وإن كانوا على تودٍد يف الظاهر وعندهم من الغم املقيم 

  .املقعد

  فتقطعوا حسداً لمن ال يحسد  حسداً أراهم ما بهم قطعتهم

    

  .عمبالغة يف القط: قطعتهم

جعلت العداة قطعاً؛ غيظاً وحسداً عليك، حىت أراهم حسدهم ما م من التقطع والذلة : يقول
والنقص واملرض وتغري اللون، فتقطعوا حسداً ملا فيك من الفضل، وأنت ال حتسد أحداً ألنك قد 

  .مجعت الفضائل الكلية، واحلسد من دأب الناقصني، فأنت حتسد وال حتسد أحداً

  في قلب هاجرٍة لذاب الجلمد  لو ان حر قلوبهمانثنوا و حتى

  .احلجر الصلب: واجللمد. أي رجعوا: انثنوا

تقطعوا حسداً حىت رجعوا، ويف قلوم من احلر حسداً وكمداً؛ ما لو كان ذلك احلر يف قلب : يقول
  . الكالمهاجرة النهار، لذاب حبرارا احلجر الصلب، وجعل للهاجرة قلباً ملا ذكر قلوم الزدواج

 هذا السيد: لما رأوك وقيل  نظر العلوج فلم يروا من حولهم
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  .الكفار من أهل الروم: واملراد به. أصله محار الوحش، ومجعه علوج: العلج

ملا رأوك احلساد دهشوا، وأظلمت الدنيا عليهم فزعاً منك، واستصغروا من حوهلم من : يقول
 مل يروا من حوهلم من اخليل واحلشم الشتغاهلم برؤيتك، العساكر، استعظاماً لك من هيبتك، حىت أم

  .هذا السيد: وألنك فقتهم حسناً وقيل هلم

  وبقيت بينهم كأنك مفرد  جموعهم كأنك كلها بقيت

لقيت مجوع أولئك كأنك بوحدتك مجلتهم، ملوازنتك إياهم، وبقيت أنت بينهم مفرداً، ال نظري : يقول
  .وهذا تأكيد للمصراع األول. لك

 لم ينهنهك الحجا والسؤدد لو  لهفان يستوبي بك الغضب الورى

من الوباء، وأصله اهلمز فأبدله : نصب على احلال من الغضب، وقيل بقيت هلفان، ويستوىب: هلفان
: أن يكون يستوىب: فاعل يستوىب، والورى مفعوله وجيوز: يفىن ويهلك، والغضب: ضرورة، ومعناه

  .فاعله، والغضب مفعوله: لباء يف بك زائدة والورىوا. أي يوىب الغضب الذي بك

غضبك يكاد يهلك الناس، لو مل يكفك العقل والسؤدد، فبقيت هلفان بني الغضب املهلك، : يقول
  .وبني العقل والسؤدد

 واحدةٌ وأنت األوحد فاألرض  كن حيث شئت تسر إليك ركابنا

ال إليك؛ ألن األرض واحدة، وأنت أي كن يف أي مكان شئت، فليس لنا، وال لركابنا مسرى إ
  .وإنك أنت أوحد، ال نظري لك وال شبيه. مالكها

  يشكو يمينك والجماجم تشهد  الحسام وال تذله فإنه وصن

  .أي ال تذله، فخفف: ال تذله

صن سيفك واغمده وال تذله فتفنيه من كثرة استعماله فإنه يفىن احلسام وتشكو ميينك، من : يقول
وهي عظام الرءوس تشهد له بذلك، ومن حق السيف عليك أن تصونه وال : جمكثرة ضرب اجلما

  : ينه وهذا نظري قوله

 وقد ترك العباد جذاذا قطعاً  شم ما االتضيت فقد تركت ذبابة

 غمده فكأنما هو مغمد من  النجيع عليه فهو مجرد يبس

  .الدم الطري: وقيل. دم اجلوف: النجيع

  .امك وهو جمرد عن غمده، لكنه من الدم اليابس عليه كأنه مغمدقد جف الدم على حس: يقول
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  لجرى من المهجات بحر مزبد  لو قذف الذي أسقيته ريان

  .دم القلب: واملهجة. ضد عطشاً، وهو نصب على احلال: ريان

 هذا السيف ريان من الدماء؛ لكثرة ما أسقيته من دماء القتلى، فلو رمى ما أسقيته من الدماء: يقول

  .جلرى منها حبر، يعلوه الزبد لغزارته

  إال وشفرته على يدها يد  ما شاركته منيةٌ في مهجٍة

  .حده: وشفرة السيف. للمنية: للحسام، والتأنيث: التذكري الذي يف البيت

ما شاركت املنية هذا السيف يف نفس من األنفس، إال وحده على يد املنية يد فتكون يده فوق : يقول
  : ه أليب متام قولهومثل.يدها

  لصرف المنايا في النفوس مشارك  على اآلجال حتى كأنه مطٌل

  .غري أن املتنيب فضل السيف على املنية، وأبو متام سوى بينهما

  .إمنا شاركته املنية فزعاً منه؛ ألن السيف يد على يدها، مينعها ويعوقها: وقيل

  أو أنجدواحلفاء طي غوروا   الرزايا والعطايا والقنا إن

  .أراد طيئاً فخفف: مجع حليف، وهو اجلار احملالف على الوالية، وطي: حلفاء

إن املصيبات، والعطيات، والرماح حلفاء طىيء، غري مفارقة عنهم، أينما حلوا جنداً أو غوراً، : يقول
  .سهالً أو جبالً

 عينك ذابٌل ومهند أشفار  تذرك، وإنما. يال جلهمة: صح

  .يريد ا األهداب هاهنا: واألشفار. ة املدوحقبيل: جلهمة

يال جلهمة، تدرك، وقد أحاطوا بك برماحهم وسيوفهم، حىت كأن : ناد أيها املمدوح وقل: يقول
  .أشفار عينك سيف ورمح، لكثرة سيوفهم ورماحهم

    

 وهو أنك إذا صحت م جاءوك واجتمعوا عندك، وهابوك، حىت كأن أشفار عينك: وفيه معىن آخر

  .إذا نظرت إليهم، ذابلٌ ومهند؛ هليبتك يف قلوم ولطاعتهم لك

  قلباً ومن جود الغوادي أجود  كل أكبر من جبال تهامٍة من

  .مجع غادية، وهي السحابة اليت تنشأ غداة: املطر الشديد، والغوادي: اجلود

وهذا ميكن أن . إن كل رجل منهم أكرب من جبال امة وأسخى من السحاب اليت تأيت غدوة: يقول
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وميكن أن يكون . أشفار عينك ذابلٌ ومهند من كل رجٍل أكرب من جبال امة: يكون متعلقاً بقوله
  .أي من هو ذاهب. رأيت من الناس ذاهب: للقسمة والتبعيض، كما يقال

  ذهبت بخضرته الطلى واألكبد  يلقاك مرتدياً بأحمر من دٍم

  .من دمبسيف أمحر : صفة حملذوف، يعين: أمحر

الذي هو أكرب من جبال امة قلباً، يراك متقلداً بسيف أمحر، مما عليه من دماء األعداء، : يقول
  .صبغت خضرته وصقاله دماء األعناق واألكباد، وسترها فيأتيك به

  وهم الموالي والخليقة أعبد  يشار إليك ذا موالهم حتى

ذا موالهم أي سيدهم وهم مع ذلك : يقالحىت يطاعون لك منقادون ألمرك، ويشار إليك ف: يقول
  .سادات الناس كلهم، فأنت سيدهم، واخللق عبيدهم، فأنت سيد السادات

  وأبوك والثقالن أنت محمد  يكون أبا البرية آدم أنى

  .كيف يكون آدم أبو الربية، وأبوك حممد، وأنت الثقالن: تقديره

. اجلن واإلنس: والثقالن! ال آدم! ربية إذاً أبوكإذا كنت أنت الثقلني، وأبوك حممد، فأبو ال: يريد

  : ومثله قول اآلخر

 يجمع العالم في واحد أن  وليس على اهللا بمستنكٍر

 ما يفنى بما ال ينفد؟ أيحيط  يفنى الكالم وال يحيط بفضلكم

  .ويفىن وينفد مبعىن، فلذلك وضع أحدمها موضع اآلخر. واملراد به اجلحد: أحييط، استفهام

يفىن كالم الشعراء يف مدحكم فال حييط بفضلكم؛ ألن للكالم اية وليس لفضلكم اية، : يقول
  !.فكيف حييط املتناهي مبا ال يتناهى؟

وقال يف أيب دلف وكان قد حبسه الوايل لشيء بلغه عنه، وأبو دلٍف هذا سجانٌ حبس املتنيب عنده 
  : مدة سنتني وقد أهدى إليه هدية وهو يف السجن

  والسجن والقيد يا أبا دلف  طول الثواء والتلفب أهون

. ما أعطاه للمال: كقوهلم. أي ما أهون طول الثواء، وهذا إن بناه من اإلهانة فهو من الشاذ: أهون

ما أشد اإلهانة بطول : ألن ما زاد على الثالثة ال يبىن منه فعل التعجب، إال بلفظ ثالثي، فكأنه يقول
  .الثواء والتلف

ن هان يهون فهو صحيح يدل عليه ما بعده من األبيات، وكان قد حبس يف السجن، وإن كان م
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وكان يتعهده رجلٌ يعرف بابن كنداج كنية أيب دلف، يأتيه بالطعام وغريه، فشغل عنه يوماً، فكتب 
ماأيسر طول الثواء واهلالك علي، والسجن والقيد كل ذلك : إليه ذه األبيات يقول خماطباً أليب دلف

  . علي وهذا يدل على أنه كان حمبوساًهني

  والجوع يرضي األسود بالجيف  اختياٍر قبلت برك بي غير

قبلت برك يب عن غري اختيار بل باالضطرار الواقع، كما أن األسد إذا جاع، ومل يظفر بفريسٍة، : يقول
  .كذلك حايل، يف قبول برك! يأكل اجليف اضطراراً

 للموت نفس معترف توظن  كن أيها السجن كيف شئت فقد

  .جعل النفس وطناً: التوطني

كن كيف شئت علي، فإين قد وطنت نفسي للموت، توطني املعترف بالشيء، الراضي : يقول للسجن
وطنت للموت نفسي نفس رجل : يعين. املعترف الصابر: وقيل. به، املقر باملوت، الذي سكن إليه

  .صابٍر على الشدائد

  لم تكن الدر ساكن الصدف  كان سكناي فيك منقصةٌ لو

لو كان كوين يف السجن توجب منقصة وذال لكان كون الدر مع جودته وعلو قدره يف : يقول
فكما ال تؤثر خسة الصدف يف قدر الدر، . الصدف الذي هو أخس حيوان البحر يوجب له النقص

  .وهذا تسلية لنفسه. كذلك حايل يف السجن

قد انقاد له خلق من العرب، وقد : السلطان وكذبوا عليه وقالواوكان قوم ي صباه قد وشوا به إىل 
  : عزم على أخذ بلدك، حىت أوحشوه منه فاعتقله وضيق عليه، فكتب إليه ميدحه

  وقد قدود الحسان القدود  خدد اهللا ورد الخدود أيا

 افتتاح وحيتمل أن يكون. أيا قوم: حيتمل أن يكون حرف نداء، واملنادى حمذوف، وتقديره: أيا
مجع القد، وهو : والقدود. أي قطع، وأصله القطع طوالً: وقد. أي شقق: مثل أما وأال وخدد. الكالم
  .القامة

    : قال يدعو على ورد اخلدود والقدود احلسنة، وفيه وجهان

: حنو قوهلم! أن يكون على عادة العرب، يف أم إذا استحسنوا شيئاً وتعجبوا منه دعوا عليه: أحدمها

  !.تل اهللا فالناً ما أفصحهقا

شقق اهللا ورد اخلدود وقطع قدود احلسان قدوداً، : فيقول. أن حيمل على حقيقة الدعاء عليها: والثاين
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فإين قد لقيت منها بالًء وجهداً، وقاسيت منها مشقة، ويدل عليه قوله فهن أسلن دما مقليت ومثله 
  : جلميل

   من أنيابها بالقوادحوفي الغر  اهللا في عيني بثينة بالقذى رمى

 قلبي بطول الصدود وعذبن  أسلن دماً مقلتي فهن

وروى مهجيت . هن أسلن من مقليت دماً؛ من بكائي عليهن، وعذبن قليب بطول إعراضهن عين: يقول
  .أي قتلنين وسفكن دمي

  وكم للنوى من قتيٍل شهيد  للهوى من فتى مدنٍف وكم

  . قوله فهن أسلن دماًيعتذر من. الذي طال مرضه: املدنف

ما أنا بأول عاشٍق قتل شهيداً، فكم للهوى من فىت قد دنف وصار إىل شرف املوت، وكم : فيقول
  للنوى من قتيٍل شهيٍد مثلي، قد قتله احلب، كما قتلين شهيداًز 

 نيرانه بالكبود وأعلق  فواحسرتا ما أمر الفراق

وما أشد علق نريان ! ما أمر الفراق وأشد مرارتهواحسرتا على نفسي من مفارقة األحباب، ف: يقول
: وروى. ما أعلق نريانه بكبود العشاق: ومجع الكبود ذهاباً إىل العموم، فكأنه قال! الفراق بالكبود

  .وأحرق نريانه بالكبود

 !وأقتلها للمحب العميد  وأغرى الصبابة بالعاشقين

املصاب عمود : والعميد. رقة اهلوى: ابةوالصب. تعجب من غرى بالشيء إذا ولع به: قوله وأغرى
  .قلبه

يتعجب من ولع اهلوى ! ما أولع الصبابة والشوق بالعشاق، وما أقتلها للمحب املصاب قلبه: يقول
  .وقتله للعشاق

  بحب ذوات اللمى والنهود  نفسي لغير الخنا وألهج

  .نتوء الثدي: دوالنهو. محرة الشفة تضرب إىل السواد: واللمى. أي أعرض، وأولع: أهلج

: ما أولع نفسي حبب النساء، ملى الشفاة، نواهد الثدي، املوصوفات باحلسن واجلمال، ال اخلنا: يقول

  .الذي هو داعية الزنا، لكن ألجل النظر فقط

  وال زال من نعمٍة في مزيد  فكانت وكن فداء األمير
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على وجه الدعاء، مث ذكر . دوحأي كانت نفسي املذكورة، وذات اللمى والنهود فداء األمري املم
  .وال زال األمري من اهللا تعاىل يف زيادة تامة من النعمة: دعاًء آخر فقال

  وحالت عطاياه دون الوعود  حال بالسيف دون الوعيد لقد

  .الوعد: فيكون مبعىن. مجع الوعد، وهو مصدر وعد: الوعود

، وحالت عطاياه دون الوعد؛ فيعطي قبل حال األمري بسيفه دون الوعيد، فيقتل قبل أن يوعد: يقول
  .على فضل سخائه وجوده: يدل على فضل قوته، والثاين: فاألول. أن تعد

  وأنجم سؤاله في السعود  أمواله في النحوس فأنجم

أجنم أمواله منحوسةٌ لتفريقه إياها، وأجنم سؤاله مسعودة الستغنائهم مبا يبذله هلم من األموال ويفرقه 
  .بينهم

 عليه لبشرته باللود  لم أخف غير أعدائهولو 

لو كان اخلوف على املمدوح من أعدائه وحدهم، لكنت يف أمٍن دوم، فبشرته بدوام احلياة : يقول
والغرض هو . غري إمنا أخاف عليه من غري أعدائه، وهو اهللا تعاىل، ذو القضاء املربم يف مجيع الناس

  .أن يصيبوه بعيوم السيئة: عينعني أعدائه ي: وروى. االستخفاف بأعدائه

  وسمر يرقن دماً في الصعيد  حلباً بنواصي الخيول رمى

  .هو ظاهر األرض: وقيل. التراب اخلالص: الصعيد

  .أي التراب: رمى حلباً بوجوه خيله، ملا حارا برماح له، تريق دماء أعدائه يف الصعيد: يقول

  في الغمودن ال في الرقاب وال   مسافرٍة ما يقم وبيٍض

رماها بسيوٍف مسافرٍة، غري مستقرة يف رقاب األعداء وال يف غمودها؛ ألا تتقدم من رقاب : يقول
إىل رقاب، ومن قتيل إىل قتيل، فليس هلا قرار؛ لكثرة ما تستعمل يف الضرب فكأا مسافرة غري مقيمة 

  .يف غمد أو عنق

  يدإلى كل جيٍش كثير العد  الفناء غداة اللقاء يقدن

يقدن أي يسقن الفناء غداة اللقاء للحرب، : يقول. فعل السيوف اليت ال تقيم يف غمد، أو عنق: يقدن
  .إىل كل جيش كثري العدد؛ فهذا فعلهن وسفرهن

  كشاٍء أحس بزأر األسود  بأشياعه الخرشني فولى
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  .هو احلصن يف بالد الروم. هو وايل حلب، وخرشنة: اخلرشين

  .الذي حاربه األمري بأصحابه وأشياعه، كازام الشاة عند ما حتس بصوت األسدويل اخلرشين : يقول

    

 الجياد وخفق البنود صهيل  يرون من الذعر صوت الرياح

ازموا عنه، وخافوه، حىت ظنوا صوت الرياح أنه صهيل خيوله وخفق أعالمه، وأم إذا رأوا : يقول
  : شيئاً ظنوه رجالً ومثله قول جرير

 تكر عليهم ورجاال خيالً   تحسب كل شيٍء بعدهمما زلت

  ".حيسبون كل صيحٍة عليهم هم العدو: "واألصل يف ذلك قوله تعاىل

 أم من كآبائه والجدود؟ ر  فمن كاألمير ابن بنت األمي

  .ومعناه النفي. استفهام: من

  .ألمهاتليس أحد مثل األمري وليس أحد كأبيه وأجداده، وهو أيضاً كرمي من جهة ا: يقول

  وسادوا وجادوا وهم في المهود  سعوا للمعالي وهم صبيةٌ

إن املمدوح وأباءه وأجداده قد سعوا يف طلب املعايل يف حال صباهم، وسادوا غريهم، وجادوا : يقول
وشادوا أي بنوا اد : وروى. بأمواهلم، وهم أطفال يف املهود، والغرض املبالغة يف سؤددهم وكرمهم

  .ورفعوه

  هبات اللجين وعتق العبيد  رقى ومن شأنه كأمال

أن يكون واو العطف، ومن يف موضع النصب، وتقديره : وجيوز. ومن شأنه، واو احلال: الواو يف قوله
  .يا مالك رقى ويا من شأنه هبات الفضة وإعتاق العبيد: إذاً يكون

  ء والموت مني كحبل الوريد  عند انقطاع الرجا دعوتك

  . عرق يف العنق، يتصل بالقلب:حبل الوريد

  .دعوتك ملا انقطع الرجاء من احلياة، وقرب املوت مين، كقرب حبل الوريد: يقول

  وأوهن رجلي ثقل الحديد  دعوتك لما براني البلى

  .لثقل احلديد: وروى. مصدر بلى الشيء: أي أحنلين، وقطعين، والبلى: براين

  ! رجليدعوتك عند الشدة، وعظم أثر القيد ب: يقول

  فقد صار مشيهماً في القيود  كان مشيهماً في النعال وقد
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فال عهد يل بالقيود ! قد كان مشى رجلي قبل ذلك يف النعال، وصار اآلن مشيهما يف القيود: يقول
  ! قبل هذه احلالة

 أنا في محفٍل من قرود فها  من الناس في محفٍل وكنت

السجودبترك الركوع وترك  أطاعوا أبا مرٍة لصوص   

  يم أرى كل يوٍم وجوه اليهود  قرنت بهم في الجح كأني

وأراد م األوباش ! كنت إىل اآلن يف حمفل من كرام الناس، وأنا اآلن يف حمفل من القرود: يقول
  .كنية إبليس: وأبو مرة. هم لصوص وأطاعوا إبليس بترك الصالة: وأصحاب األهواء مث بني فقال

  !وحدي قبل وجوب السجود  في وجوب الحدود تعجل

فيكون متعدياً، أصله تتعجل أيها األمري، فعلى هذا وجوب يكون منصوباً، واألوىل : وروى تعجل
إنه : قال ابن جىن. تعجل بفتح الالم على الفعل املاضي الالزم وجيوز رفع وجوب الصالة علي وحدي

صبياً ال يظن به اجتماع الناس إليه مل يكن صغرياً لكن صغر نفسه عند األمري أال ترى أن من كان 
  : للشقاق واخلالف والظاهر خبالف ذلك، وما بعده يدل على أنه كان صغرياً، ومثله البن الرومي

 الذنوب لألطفال اكتساب  أم لذنٍب ينوب عني فلم يأن

 بين والدي وبين القعود  عدوت على العالمين وقيل

ني مبا نويت، وأنا بني أوالدي وقعودي ومن كان قيل عدوت على العامل: أي ظلمت يقول: عدوت
  ! فكيف يصح منه ما نسب إليه؟. طفالً مثلي

  !وقدر الشهادة قدر الشهود؟  لك تقبل زور الكالم فما

مالك تقبل على الكذب وهذه الشهادة كشاهديها يف احلقارة، فكما ال قدر للشهود حلقارم : يقول
  .فكذلك شهادم

 تعبأن بمحك اليهود وال  اشحينفال تسمعن من الك

  .وهو السعاية: مبحل اليهود: وروى. أي العداوة وشدة احلاجة: مبحك اليهود

ال تسمع من الكاذبني كذم علي، وال تبال بعداوة اليهود وسعايتهم يب، فإن شهادة اليهود : يقول
إم مل : وقال ابن جىن. هوداًعلى املسلمني غري مقبولة؛ ملا بينهم من العداوة، والظاهر أم كانوا ي

يكونوا يهوداً ولكن كين عنهم باليهود لذلتهم وحقارم وقلتهم، وظاهر البيت يدل على خالف 
  .ذلك
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 فعلت بشأٍو بعيد :ودعوى  أردت: وكن فارقاً بين دعوى

 إن القوم إمنا شهدوا علي، بأين أردت أن أهجوك وأخرج عليك، ومل يشهدوا أين فعلت ذلك،: يقول

وال نستحق احلبس واحلد على العزم والنية ما مل يفعل، فكن فارقاً بني الواقع واملستقبل مبفرق بعيد، 
  .فإن بني األمرين بوناً بعيداً

  بنفسي ولو كنت أشقى ثمود  جود كفيك ما جدت لي وفي

    

ك قتلها، على فإن يف جود كفيك يل رجاٌء أن تعفو عين، وجتود بنفسي وتتر! لو كان ما زعموا: يقول
وامسه قدار بن . الذي عقر ناقة صاحل عليه السالم: أشقى مثود. عظم ذنيب، ولو كنت يف ذنٍب عظيم

  .سالف

  : وقال إجابة ملعاذ الصيدواين وهو يعذله على وره

  خفي عنك في الهيجا مقامي  عبد اإلله معاذ إني أيا

وكان . يا معاذ. أيا عبد اهللا: كرة الندا كأنه يقولأبو عبد اهللا معاذ الصيدواين، وضم معاذ على ن: هو
إنه خفي عنك مقامي يف احلروب : فقال له. معاذ هذا يلومه على تعرضه للحروب يف األسفار

  .واستقاليل ا، وارتقائي إىل معايل األمور

  نخاطر فيه بالمهج الجسام  جسيم ما طلبي وأنا ذكرت

، وأنا خناطر يف جسيم ما تطلبه، باملهج واألرواح العظام، ومل ذكرت عظيم ما أطلبه من األمور: يقول
  .تعرف أنا ال نبال باللوم واملالم

  ويجزع من مالقاة الحمام؟  تأخذ النكبات منه أمثلي

وهل أجزع من مالقاة املوت؟ حىت تعذلين على بذل ! أمثلي تتناول النكبات منه، وتؤثر فيه: يقول
  .نفسي

  لخضب شعر مفرقه حسامي  خصاًبرز الزمان إلي ش ولو

ال أبايل بنكبات الزمان، فإنه لو برز إيل وكان شخصاً لضربته بسيفي، وخضبت شعر وسط : يقول
  .وسط الرأس: واملفرق. رأسه بدمه

  وال سارت وفي يدها زمامي  بلغت مشيتها الليالي وما
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  .استعارة: اليد والزمام

  .أن تؤثر يفما بلغت أين أطيعها، وال ميكنها : يقول

 في التيقظ والمنام فويٌل  إذا امتألت عيون الخيل مني

وأراد هاهنا حمبها أي الفرسان ملء أعينها، فويلٌ هلم يف حاليت . أهلها: يعين. إذا رأتين اخليل: يقول
التيقظ واملنام؛ ألم إذا رأوا خيايل يف املنام، يذهب نومهم خوفاً مين، وإذا تعرضت هلم يف اليقظة 

  : قتلهم وأصله من قول الشاعرأ

  رصدان ضوء الصبح واإلظالم  عدوك يابن عم محمٍد على

 عليه سيوفك األحالم سلت  تنبه رعته وإذا هدى فإذا

  : وقال لرجل بلغه عن قوم كالماً فيه

 كالبكم بالنباح هيجتني  أنا عين المسود الجحجاح

. السيد: واجلحجاح.  هو املتفق على سيادته:واملسود. أي نفسه، وخالصه. هذا عني الشيء: يقال

  .نسبتين إىل اهلجنة والعار: وهجنتين. أي حركتين، وأغضبتين: هيجتين: وروى

أي خساسكم من الشعراء وغريهم نسبتين إىل اهلجنة أو : أنا عني املدعو سيداً، غري أن كالبكم: يقول
  .ريهم يل فكأنه جعلهم كالباًحركتين وأغضبتين بالنباح، أي بأشعارهم أو بكذم علي وتع

  أم يكون الصراح غير صراح  الهجان غير هجاٍن أيكون

  .اخلالص: والصراح. ضده: واهلجني. الكرمي، اخلالص: اهلجان

أنا هجانٌ كرمي، واهلجان هجانٌ أبداً، وإن دعي هجيناً، واخلالص خالص، وإن نسب إىل ضده، : يقول
أن من يكون غري : ومعناه.  اهلجني، فيكون صفةً للطاعنني فيهوحيتمل أن يكون غري الكرمي يف معىن
وأراد . أعداءه، ومن يكون خالصاً فال يكون غري خالص: يعين. كرمي فال يكون كرمياً وإن دعي كرمياً

  .به نفسه

  نسبتني لهم رءوس الرماح  وإن عمرت قليالً جهلوني

م نفسي حىت تنسبين إليهم رءوس الرماح جهلوا قدري ونسيب، ولو عشت قليالً عرفت إليه: يقول
  .فيعرفونين بطعين هلم ا

  : وقال أيضاً ارجتاالً وقد سئل الشرب ففضل معاطاة احلراب على معاطاة الشراب

  وأحلى من معاطاة الكئوس  من المدام الخندريس ألذ
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  .أعوامهي اخلمر العتيقة من : واخلندريس. مسي به ألا أدمي يف الدن. اخلمر: املدام

  وإقحامي خميساً في خميس  الصفائح والعوالي معاطاة

  .العسكر: واخلميس. رءوس الرماح: والعوايل. مجع الصفيحة، وهي السيف العريض: الصفائح

ألذ من شرب اخلمر العتيقة ومناولة الكئوس، مناولة السيوف والرماح، وسقى الدماء من : يقول
  .ألذ وأحلى عندي من شرب اخلمر العتيقةاجلراح، وإدخال جيش يف جيش، كل ذلك 

  رأيت العيش في أرب النفوس  فموتي في الوغى عيشي ألني

  .ملا فضل احلرب على الشرب بني علة التفضيل

مويت يف احلرب عيش يف احلقيقة لبقاء الذكر اجلميل؛ ألين رأيت العيش وكماله يف حاجات : فقال
  . املوت لبقاء الذكر اجلميل بعديالنفوس، وحاجيت حصول عيش األبد، وذلك يف

    

وجيوز أن يريد أن احلرب يف سبيل اهللا حياة يل لكوين من الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا فكنت حياً 
  .مبا أنا فيه من الثواب

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياٌء : "قلت له كيف ذلك؟ فقال اآلية: قال ابن جىن
م يرزقونعند ر."  

  أسر به لكان أبا ضبيس  سقيتها بيدي نديٍم ولو

إنه : وقيل. ضمري الندمي وهو صديقه الذي دعاه إىل الشرب: نصب أبا ضبيس؛ ألنه خرب كان، وامسه
  .كان صاحب الس والدعوة

لو سقيت اخلمر بيدي ندمي يل فيه سرور وأنس لكان ذلك الندمي أبا ضبيس يعين لكنت ال : يقول
  .شرب إال من يدهأ

  : أشرب هذا الكأس سروراً بك فأجابه ارجتاالً: وقال له بعض الكالبيني

  شربنا الذي من مثله شرب الكرم  ما شربت الخمر صرفاً مهنئاً إذا

  .شربت أنا املاء الذي شرب الكرم من مثله. إذا شربت اخلمر صرفاً أي غري ممزوج مهنأً بشربه: يقول

  .غرس صب يف مغرسه الدم فيقوى بذلكإن الكرم إذا : وقيل

  : إذا شربت أنت اخلمر شربت أنا الدم الذي شرب الكرم منه، ويدل عليه ما بعده وهو: يقول

  يسقونها رياً وساقيهم العزم  حبذا قوم نداما هم القنا أال
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يكون أي قدر ما تروى به و: يقول حبذا قوم، نداماهم الرماح، يسقون رماحهم دماء أعدائهم ريا
  .ساقيهم العزم

  .طربه لصليل السيوف ال لقرع الكئوس

  : وقال أيضاً ارجتاالً

 األكوبا بالصافيات  أن يملئوا ألحبتي

 أال أشربا وعلي  أن يبذلوا وعليهم

  ت المسمعات فأطربا  حتى تكون الباترا

  .مجع الكوب، وهو اإلبريق بال عروة: األكواب

 مخراً، ويعرضوها علي، ولكن علي أال أشرا حىت تصري السيوف ألحبائي أن ميلئوا كئوسهم: يقول
: وجيوز يف الباترات! القاطعات املغنيات يف العظام، فإذا مسعت هذا الغناء فأشرب وأطرب عند ذلك

الرفع، على أن جتعل يكون فعالً حقيقياً، وإن جعلته ناقصاً جيب رفع الباترات، ونصب املسمعات 
  .خرباً هلا

  :  يصف جملساً البن عبد الوهاب وقد جلس ابنه ليالً إىل جانب املصباحوقال أيضاً

  كأننا في سماٍء مالها حبك  ترى ما أراه أيها الملك أما

أي ما أراه أيها امللك كائناً يف جملسك، يف مساٍء ليس هلا طرائق، وملا شبه جملسه بالسماء بني بعد ذلك 
  : وجه التشبيه فقال

  وأنت بدر الدجى والمجلس الفلك  باح صاحبهابنك والمص الفرقد

  .ومها فرقدان. يف صاحبه للفرقد: اهلاء

ابنك أحد الفرقدين، واملصباح الفرقد الثاين، وأنت بدر الدجى؛ ملا لك من الفضل، والس : يقول
والس شبه ابنه بأحد الفرقدين واملصباح بالثاين، واألب بالبدر، . هو الفلك الذي جيوز هذه األشياء
  : ومثله للمخزومي. بالفلك فجمع فيه أربع تشبيهات

  نجوم وبدر إذا ما اتسق  سعيداً وأبناءه كأن

ونام أبو بكر الطائي وأبو الطيب : يفتخر بشعر على أيب بكر الطائي وكان قد نام ساعة إنشاده قال
  : ينشده فأنبهه

  محقتك حتى صرت ما ال يوجد  القوافي لم تنمك وإنما إن
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والغرض أنه لو كان من املميزين مل ينم من ! أي أا مل تنمك بل أهلكتك حىت صرت غري موجود
  .شعره

 مما سكرت المرقد وكأنها  فكأن أذنك فوك حين سمعتها

  .من سكرك: الدواء املنوم، وقوله مما سكرت يف معىن املصدر، كأنه قال: املرقد

كأن ما أنشدته لك من الشعر، هو الدواء املرقد، و. كأن أذنك حني مسعت القوايف، فوك: يقول
  .فشربته وسكرت، ألن نومك من القوايف، ال من اخلمرة وروى ملا سكرت

  : وقال يتغزل أيضاً

  ثم استوى فيك إسراري وإعالني  حبك حتى منك تكرمةً كتمت

ة لنفسه من كتمت حبك حىت كتمته منك تكرمة لك، إذ يف إظهاره فضيحة احملبوب، أو تكرم: يقول
االستكانة للنساء، مث أطلق كتمانه، فظهر مبا دل عليه من األمارات، كالبكاء والنحول وغري ذلك، 

وجيوز أن يكون املراد به أما استويا . فاستوى فيه إسراري وإعالين؛ ألن السر يف الظهور كالعالنية
  .يف الكتمان، واملقصد أنه مل يظهر قط، بل بقي كما كان من اإلسرار

  فصار سقمي به في جسم كتماني  زاد حتى فاض عن جسدي كأنه

وجيوز أن يكون راجعاً إىل احلب، أي زاد . كتمت: ضمري الكتمان، ودل عليه قوله: اهلاء يف كأنه
  .ترجع إىل احلب: والكناية يف به. حيب حىت أسقم كتماين؛ فضعف عن محل الكتمان

    

زاد يف جسدي، حىت فاض عنه وظهر، فصار سقمي بسبب كأن الكتمان : يقول على املعىن األول
أن جسمي كان سقيماً، فلما ظهر احلب زال عين السقم : يعين. احلب الذي كان يف جسمي كتمان

  .إىل جسم الكتمان، فصار الكتمان سقيماً؛ ألن إفشاء السر سقم الكتمان

حلب، منكتماً يف جسم أن الكتمان زاد حىت فضل عن جسدي، فصار سقمي بسبب ا: وعلى الثاين
  .كتمان

كان الكتمان يف جسمي، فصار اآلن جسمي يف الكتمان، فلكون جسمي يف جسم : كأنه يقول
  .الكتمان صار سقمي فيه، وكان الكتمان ظرفاً يل، بعد ما كنت ظرفاً له

  : وقال ميدح حممد بن زريق الطرسوسي

  !ثم انصرفت وما شفيت نسيساً  برزت لنا فهجت رسيساً هذي
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جيوز أن يريد يا هذي فحذف حرف النداء للضرورة، وجيوز أن يكون إشارة إىل املرة الواحدة من 
والرسيس حنني . هذه الربزة برزت لنا: برزت، فتكون هذه موضوعة موضع املصدر، كأنه يقول

  .فسبقية الن: وقيل. هو بقية املرض: وقيل. هو االختالج: وقيل. العطش: احلمى وهيجاا، والنسيس

برزت لنا هذه الربزة احلسنة فهيجت لنا اهلوى وحرارة القلوب مث انصرفت : يا هذه: يقول للمحبوبة
عنا ومل تشف بقية نفوسنا اليت أبقيت لنا، وبقية مرضنا الذي هيجت لنا بربوزك وما شفيت اختالج 

  .عيوننا وال سكنت لنا عطشاً

 ليساللفرقدين ج وتركتني  وجعلت حظي منك حظي في الكرى

جعلت حظي من رؤيتك وصلك يف النوم، فكما ال حظ يل منك، ال : أحدها: هذا تفسريه على وجوه
  .حظ يل من النوم

  .ال أراك إال يف النوم: يعين. جعلت حظي منك يف النوم: والثاين

مث ! جعلت حظي منك بال حقيقة وال حاصل يل، كحظي من األحالم اليت أراها يف النوم: والثالث
  .تركتين جليس الفرقدين، وال أنام من طول الفكرو: قال

  وأدرت من خمر الفراق كئوسا  قطعت ذياك الخمار بسكرٍة

كنا يف مخار مع قربك، مبا كنا نقاسي من خبلك بالوصل، فاآلن أزلت ذلك : يقول. تصغري ذاك: ذياك
اً يف جنب سكرة اخلمار بسكرة الفراق، فكنا نستعظم ذلك اخلمار، فصار ما كنا نستعظمه صغري

وأدرت من مخر الفراق : ذياك ألنه صغري يف مقابلة السكر، وهلذا قال: وصغر اخلمار بقوله! الفراق
أو صغره ليبني أن مدة قرا قصرت باإلضافة إىل مدة الفراق، أو . فحدث عنها هذه السكرة. كئوساً

  : يكون أراد به التعظيم كقول لبيد

 تصفر منها األنامل هةدوي  أناس سوف تدخل بينهم وكل

  تكفي مزادكم وتروي العيسا  كنت ظاعنةً فإن مدامعي إن

  .الوعاء الذي جيعل فيه الزاد، وأراد به ها هنا سقاء املاء، ألنه من الزاد: املزاد

إن كنت مرحتلة فال تأخذي املاء فإن دموعي تكفي مزادكم وتروي إبلكم من كثرة ما أصب : يقول
أي أن مدامعي تقلب مزادكم وتريق املاء، ألن . إذا قلبته: نه من كفأت اإلناءإ: وقيل. من دموعي

  .دموعي تقوم مقام املزاد فال حتتاجون إليه

  ولمثل وجهك أن يكون عبوسا  لمثلك أن تكون بخيلةً حاشى
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 ولمثل نيلك أن يكون خسيسا  وصلك أن يكون ممنعاً ولمثل

  .ن خبيالً؛ ألن لفظ مثل مذكر، إال أنه محل على املعىنحاشى ملثلك أن يكو: كان الوجه أن يقول

معاذ اهللا أن تكوين خبيلة بالتقبيل عند الوداع، وملثل وجهك أن يكون عابساً يف تلك احلال، : يقول
ودعيين وقبليين وال تبعسي وجهك، وحاشاك أن تكوين : كأنه أراد ذه العبارات اللطيفة، أن يقول

وكين عن إكثار النيل وبذل الوصل من غري منع . ون نيلك خسيساً حقرياًمانعةً من الوصل، وأن يك
  .بأحسن عبارة

حرباً وغادرت الفؤاد وطيسا  جنت بيني وبين عواذلي خود  

  .هو تنور من حديد: وقيل. معركة احلرب: والوطيس. الناعمة: اخلود

 يلمنين وأعصيهن، فحدثت هي ناعمة وقد أوقعت حرباً بيين وبني عواذيل يف حبها؛ ألن: يقول
أراد أا ملا أوقعت بيننا القتال وتركت فؤادي : وقيل. مقاتلة فؤادي معركة احلرب بيين وبني عواذيل

  .موقداً بالنار مبا فيه من حرارة التوقد والوجد والعشق فصار كالتنور

  تيهاً ويمنعها الحياء تميساً  بيضاء يمنعها تكلم دلها

. تتكلم: وروى تكلم فيكون فعل مضارع، واألصل. يكون التكلم منصوباً بيمنعروى مينعها التكلم ف

. أن تتكلم، غري أنه حذف أن يف اللفظ، وهو منوى يف العىن: ومعناه. فحذف إحدى التاءين ختفيفاً

  .فنصب، وكذلك يف متيس فلهذا نصب

    

  .إا بيضاء ناعمة مينعها دهلا أن تتكلم من تيهها وتكربها: يقول

  هانت علي صفات جالينوسا  ا وجدت دواء دائي عندهالم

ملا وجدت لدائي الذي هو اهلوى الدواء عند احملبوبة وهو الوصل هانت عندي صفات : يقول
  : ومثله لألخوص. جالينوس يف طبه

 من سقامي أن أراها شفائي  وكنت إذا سقمت بأرض سعدى

 يساًنفيس للنفيس نف أبقى  زريقٌ للثغور محمداً أبقى

  .وهو حممد: نفيساً. وهو الثغر: أبقى أبو زريق ابنه حممداً للثغور، أبقى نفيس: يقول

  أو سار فارقت الجسوم الروسا  حل فارقت الخزائن ماله إن
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باأللف والالم غري مهموزة، وروى رءوساً من غري ألف والم، فيكون مهموزاً، وهو : روى الروسا
  .األصل، واألوىل التخفيف

لتفريقه إياه على السؤال . أي ماله: إن حل هذا املمدوح مبوضٍع أو مبقر غرةً فارقت خزائنه: يقول
فوصفه . وإذا سار فارقت جسوم أعدائه رءوسها؛ لقتله إياهم، فال يسري إال للمقاتلة. وغريهم

  .بالسخاء والشجاعة

  ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا  ملك إذا عاديت نفسك عاده

وكذلك إذا رضيت أن يكون أنيسك !  إذا عاديت أيها اإلنسان نفسك، تعادههو ملك،: يقول
إن مل يقتلك ويقتصر على احلبس، كنت راضياً بذلك؛ والسجن أوحش ما : أوحش ما تكرهه، يعين

  .أراد به املوت؛ ألنه أوحش ما كرهه اإلنسان: وقيل. كرهه اإلنسان

 عيساالمجعن الد والشمري  الخائض الغمرات غير مدافٍع

: وقيل. املشمر: والشمري. أعين أو أذكر أو أمدح: كأنه قال. نصب على املدح: اخلائض وما بعده

  .الطعان الذي يطعن يف موضٍع مرتني: والدعيس. هو يف هذا املوضع فارس مشر وهو فارس معروف

شمر هو ملك خيوض الشدائد، وال يدافع عنها، وهو الطعان احلاذق بالطعن والفارس امل: يقول
  .اخلفيف يف احلرب

 مسوداً جنبه مرءوسا إال  كشفت جمهرة العباد فلم أجد

  .الذي ساده غريه: واملسود. أكثرهم: وقيل. مجاعتهم: مجهرة العباد

  .وباإلضافة إليه. يف جنبه: يعين. نصب على الظرف. جنبه: وقوله. الذي رأسه غريه: واملرءوس

هم باإلضافة إىل املمدوح إال مسوداً أو مرءوساً، فكل فتشت مجاعات العباد، فلم أجد بين: يقول
  .رئيس يف جنبه مرءوس، وكل سيد مسود؛ ألنه سيد السادات، ورئيس الرءوساء

تنفي الظنون وتفسد التقييسا  تصور غايةً في آيٍة بشر  

ية والداللة إنه إنسان، بلغ الغاية من املكرمات، حىت صار فيها آيةً معجزة، حبيث تنفي تلك اآل: يقول
  .الظنون، فال حتيط به الظنون وتفسد قياس من يقاس إليه من الناس، فال ميكن قياس أحد إليه

أنه ملا صار آية يف املكرمات، تنكر الناس فيه، أنه : واملعىن. وهي التهمة: إن الظنون من الظنة: وقيل
 ال يليق به، كما نسب إىل السيد ملا رأوه ذه الصفة، فنفى هذه التهمة عنهم، وهي أن يتهم مبا! بشر

  .املسيح، فهو ينفي ذلك عن نفسه ويفسده قياس الناس يف ذلك
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  وعليه منها ال عليها يوسى  يضن على البرية ال بها وبه

وبه : وتقديره. أي حزنت عليه. من آسيت على الشيء: ويوسي. للربية: والتأنيث. للمدوح: التذكري
  . من الربية، وال يوسي عليها منهيضن بالربية عليه، وعليه يوسي

أي يبخل به على اخللق، وال يبخل باخللق عليه، أي جيعل الناس فداء له، وال جيعل فداء : يقول يضن
إنه خري من الربية كلهم، وهم دونه، والشيء يبخل به وال يبذل مبا دونه، أو يوحش : ويقال. هلم

  .الربية يف رضاه، وال يوحش هو لرضى الربية

وعليه منها أي عليه يوسى : وقوله. يتهم الربية به فال يوثق بالربية، وال يتهم هو من الربية: قالأو ي
أنه : واملعىن. أي حيزن، ومنها أي من الربية إذا هلك أو أصابه مكروه، ال عليها حيزن إذا هلكت

زن عليه لكونه من وجيوز أن يريد حي. يبخل به على الربية، وال يبخل م عليه؛ ألم ال يسدون مسده
الربية، وألنه أشرف منها، فإذا عد منها فقد خيرجه، فيحزن عليه لذلك، وال حيزن على الربية لكونه 

  .منها، وإنه يرفعها ويشرفها، فكونه منها يضعه ويرفعها فيحزن عليه وال حيزن عليها بسببه

  لما أتى الظلمات صرن شموسا  كان ذو القرنين أعمل رأيه لو

 يوم معركٍة ألعيا عيسى في  ن صادف رأس عازر سيفهأو كا

    

. لو استعمل ذو القرنني رأى هذا املمدوح، وكان له مثل الظلمات، لكانت بنور رأيه مشوساً: يقول

هو الذي أحياه اهللا تعاىل على يد املسيح أو أصاب : وعازر. وأضاءت له؛ ألن رأيه أضوأ من الشمس
  .أن حيييه ويشق عليه إحياءه بعد موتهرأسه سيفه ومات، ألعيا عيسى 

  ما انشق حتى جاز فيه موسى  كان لج البحر مثل يمينه أو

لو كان جل البحر الذي انشق ملوسى عليه السالم، مثل ميني هذا املمدوح، ما انشق حىت جاز فيه : أي
  .موسى مبن معه

  عبدت فكان العالمون مجوسا  كان للنيران ضوء جبينه أو

! وصاروا بأمجعهم جموساً!  كان للنار نور جبني هذا املمدوح، لعبدها أهل الدنيا كلهملو: يقول

  .والغرض وصفه باحلسن والبهاء

 فرأيت منه خميسا ورأيته  لما سمعت به سمعت بواحدٍِ
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ملا مسعت بذكره، مسعت بواحٍد من الناس، فلما رأيته رأيت عسكراً عظيماً، وإن كان يف نفسه : يقول
  .قيامه مقام اجلماعةواحد، ل

  ولمست منصله فسال نفوسا  أنمله فسلن مواهباً ولحظت

  ! ملا رأيت أنامله وجدا تسيل منها املواهب، وملا ملست سيفه وجدته يسيل منه الدماء: يقول

 أبداً ونطرد باسمه إبليسا  يا من نلوذ من الزمان بظله

ان، وإذا تعرض لنا إبليس طردناه بامسه؛ ألن امسه حممد، يا من نلجأ إىل ظله إذا جار علينا الزم: املعىن
: إنه أراد أنه يف هيئة مبثابة أن يطرد به إبليس، مع كثرة ضرره بالناس، وقيل: قيل. وبه يطرد إبليس

  .أراد بإبليس، كل من تتأذى به األنفس فهو إبليس

  من بالعراق يراك في طرسوسا  المخبر عنك دونك وصفه صدق

دونك، أي وصف ذلك املخرب دون ما أنت : مث وصفه بقوله.  املخرب الذي أخربين عنكصدق: يقول
من بالعراق يراك يف طرسوسا اليت أنت فيها فكأم يف فضلك : مث قال. عليه وأنت فوق ما وصفه

وشهرتك رأوك وشاهدوك، وأراد بذلك بعد صيته وذكره، ال يستقر بل تسري به الركبان، أو يكون 
  : وقول احلكمي أبلغ وأحسن من هذا؛ وهو. صول عطاياه إىل البلدانكناية عن و

 لم يخل منه مكان فكأنه  ملك تصور في القلوب مثاله

  .ألنه عم مجيع األماكن، واملتنيب اقتصر على العراق وطرسوس

بلد يشنا المقيل ويكره التعريسا  أقمت به وذكرك سائر  

يكون يف : والتعريس. من القيلولة، أو مكاا: واملقيل.  األلفيشنأ باهلمز، فخفف، وأبدل منه: أصله
  .وجه الصبح

  .إن طرسوس بلد أقمت به وذكرك سائر ليالً واراً، ال مقيل له بالنهار، وال تعريس له بالليل: يقول

  وإذا خدرت تخذته عريسا  طلبت فريسةً فارقته فإذا

  .مأوى األسد: عريسةوالعريس وال. إذا غاب يف األمجة: خدر األسد

إذا غزوت فارقت هذا البلد، كما يفارق الليث عريسه، وإذا عدت إىل البلد احتذته مأواك؛ ملا : يقول
  .شبهه باألسد جعل مأواه عريسا

  كثر المدلس فاحذر التدليسا  نثرت عليك دراً فانتقد إني
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أن . اخلائن: واحذر من املدلسإين نثرت عليك من شعري دراً، فانتقده وميزه من شعر غريي، : يقول
يدلس عليك بشعرس يقيمه مقام شعري، أو حيط هذا الشعر عندك من مرتلته، فقد كثر املدلسون 

  .املتشاعرون

  وجلوتها لك فاجتليت عروسا  عن أهل أنطاكيٍة حجبتها

: لهللقصيدة، وإن مل يصرح ا فقد صرح مبفهومها، أو يكون راجعاً إىل قو: التأنيث يف حجتها

  .عروساً؛ ألنه شبه القصيدة بالعروس

إين مدحتك دوم، : يعين. منعتها عن أهل أنطاكية، ومحلتها إليك جملوة، حىت اجتليتها عروساً: يقول
  .ألنك خريهم، وكالمي خري الكالم، فال يليق إال بك

 الخراب ويسكن الناووسا يأوي  خير الطيور على القصور وشرها

وغريي من الشعراء يقصد غريك، فأنا كالطائر . ء، فال أمدح إال خري الناسأنا خري الشعرا: يقول
شبه املمدوح بالقصر، وملك . الذي سكن القصور، وأولئك كالطيور اليت تأوي اخلراب، والنواويس

  .أنطاكية باخلرابات والنواويس

  أو جاهدت كتبت عليك حبيا  جادت الدنيا فدتك بأهلها لو

أو كانت ممن جتاهد، لكتبت أا موقوفة عليك، . ا ممن جيود؛ لفدتك بأهلهالو كانت الدني: يقول
كتبت عليك حبيسا، أي لو أمكنها : وروى. حبيساً يف سبيل اهللا تعاىل؛ لتنصر الدين وتذل املشركني

  .أن ختلدك خللدتك أبداً، ولكتبت ذلك عليك

    : وقال ميدح حممد بن زريق أيضاً

  إذا فقدناك يعطي قبل أن يعدا  محمد بن زريق ما نرى أحداً

يعين أنه . ما نرى أحداً سواك يعطى قبل الوعد، دون املطل املكدر للعطايا. يا حممد بن زريق: يقول
  .ليس أحد سواه

  والدار شاسعةٌ والزاد قد نفدا  قصدتك والترحال مقترب وقد

االستكثار منه؛ ألن القليل ال : عةوالترحال مقترب، استعجال العطاء وبقوله والدار شاس: قصد بقوله
والزاد قد نفد، أي أنه ال مادة للزاد إال من جهة أخرى، والغرض منه : يكفيه، لبعد داره، وبقوله

  .االستكثار، أو يكون قصد أن يبني أن الضرورة قد دعته إىل هذا السؤال ولوالها لكان ال يسأل

   البلداإذا اكتفيت وإال أغرق  كفك تهمي واثن وابلها فخل
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أي مطرها : خل يدك تصب ومي واصرف وابلها: يقول. يف موضع احلال، وليس جبواب: مى
: إن اكتفيت خياطب املمدوح يقول: وروى. اجلود عين إذا اكتفيت وإن مل تصرفه أغرق الوابل البلد

، بني هاهنا أن هاا واثن وابلها إن اكتفيت ا دون الوابل، وملا تعرض يف البيت األول لالستكثار
  .القليل من عطاياه كثري وأن غرضه حيصل بالقليل من عطاياه

  : وقال ميدح عبيد اهللا بن حيىي البحتري

  وجدت بي وبدمعي في مغانيكا  يا ربع حتى كدت أبكيكا بكيت

  .غين باملكان: مجع املغىن، وهو املرتل، من قوهلم: املغاين

ت أمحلك على البكاء رقة يل، وجدت يب وبدمعي يف قد بكيت يا مرتل األحباب حىت كد: يقول
  .منازلك، أي هلكت وجدت بروحي، كما أفنيت دمعي بعد مفارقة الراحلني عنك

 تحيتنا إنا محيوكا واردد  فعم صباحاً لقد هيجت لي شجناً

  .وعم يعم مبعىن نعم ينعم أي أنعم صباحاً: نصب على الظرف، أي يف صباح، وعم من قوهلم: صباحاً

أيها الربع أنعم صباحاً، على وجه الدعاء، كرامة ملن نزل به، فقد هيجت أحزاين، واردد علينا : يقول
  .أنعم صباحاً: سالمنا، فإنا مسلمون عليك بقولنا

  رئم الفال بدالً من رئم أهليكا  حكم زماٍن صرت متخذاً بأي

 كن فيك، مثل ظباٍء خالصة البياض بأي حكم زماٍن استبدلت ظباء الفال بدالً من اجلواري اليت: يقول
  : ومثله للربقعي. وهذا على عادم يف نسب احلوادث إىل الزمان

  وأقفرت من سليمى أرض حلوانا  الربع من أسماء غزالنا تبدل

 ابتعثن دماً باللحظ مسفوكا إال  فيك شموس ما انبعثن لنا أيام

  .أذكر أياماً: ولكأنه يق. نصب على الظرف، أو على إضمار فعل: أيام

أذكر تلك األيام اليت كانت فيك مشوس من احلبايب، مل يظهرن لنا إال أخرجن بلحظهن : يقول
  .مسفوكاً أي مصبوباً: وقوله. ونظرهن، أو بعيون، دماًء من العشاق

 نور عبيد اهللا يعلوكا كأن  والعيش أخضر واألطالل مشرقة

لعيش كان ناعماً لذيذاً، واألطالل مضيئة بالشموس، فكأن أذكر أياماً، هذا حاهلا، وهو أن ا: يقول
  .نور عبيد اهللا يعلوكا

 ركب ركاٍب لم يؤموكا وخاب  نجا امرٌؤ يا ابن يحيى كنت بغيته
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الرحال وهي : وروى. اإلبل: مجع الراكب، والركاب: جاز مكان خاب أي هلك، والركب: روى
  .اإلبل واحدها راحلة

لو : يعين. طلبته ومأموله، وخسر راكبوا إبل وهلكوا إذا مل يقصدوكآمن الفقر من كنت : يقول
  .قصدوك ألغنيتهم عن طول األسفار وكفيتهم مؤن املشقات

 جميع من مدحوه بالذي فيكا  أحييت للشعراء الشعر فامتدحوا

هم أحييت شعر الشعراء مبا أظهرت من املكارم واخلصال، ومبا أعطيتهم من األموال، حىت هديت: يقول
إىل الشعر، فمدحوا ممدوحهم مبا فيك من احملاسن واخلصال البديعة، فلما رأوا فيك هذه املعايل تعلموا 

  .املدح وقول الشعر

 على دقيق المعاني من معانيكا  وعلموا الناس منك المجد واقتدروا

 فكأن الشعراء هم إم ملا مدحوا الناس بأوصافك تنبه املمدوحون ملثل صنائعك،: يقول بياناً ملا قبله
. الذين علموهم منك اد واقتدر الشعراء على دقيق املعاين من معانيك اليت ختصصت ا دون غريك

  : ومثله لآلخر

 الناس كلهم شعراء صير  ما رأينا من فضل جود ابن يحيى

 فيه والباخلين السخاء عار  المفحمينأن ينطقوا األش علم

 كيف شئت فما خلقٌ يدانيكا أو  كما أنت يا من ال شبيه له فكن

كن كما أنت يا من ال نظري له، أو كن كيف شئت من النقصان عما أنت عليه، فما خلق : يقول
  .يدانيك، حبال من األحوال، وال يشبهك خبصلة من اخلصال، فكل فعالك محيدة

    

  إلى نداك طريق العرف مسلوكا  العفاة لما أوليت أوجدني شكر

  .الياء، والثاين طريق العرف: واملفعول األول. ين، وأرشدينأي هدا: أوجدين

: وروى. شكر السؤال ملا أعطيتهم من النوال أوجدىل سبيالً مسلوكاً إىل معروفك فقصدتك: يقول

  .إىل يديك يعين أوجدىل شكرهم شكرهم، شكرهم، طريق املعروف مسلوكاً إىل يديك فسلكته

 ة ما أثنيت أهجوكابقل أني  وعظم قدرك في اآلفاق أوهمني

أنك تستحق فوق ما : يعين! علو حملك يف العامل أومهين أين ذا القدر من املدح والثناء أهجوك: يقول
  .مدحتك به وأثنيت عليك، فكأين هجوتك
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 فخرت فكلٌّ من مواليكا وإن  كفى بأنك من قحطان في شرٍف

 كفى بأنك يف قحطان من شرٍف، :فتكون الرواية على هذا. كفى قحطان شرفاً أنك منهم: يقول
كفى : والرواية على هذا. وحيتمل كفاك شرفاً بكونك من قحطان، مع شرٍف لك طارف أضفته إليه

بأنك من قحطان يف شرف وإن فخرت، وجدت كل قحطان أوكل الناس من مواليك وخدمك؛ ألن 
  .إحسانك يعمهم ومنك يشملهم، فكلهم مواليك

 الورى لرأوني مثل شانيكا على  ولو نقصت كما قد زدت من كرٍم

فرآين الناس مثل عدوك، ألنه مل . لو تناهيت يف النقصان، تناهيك يف الرجحان، لفنيت وعدمت: يقول
يبق من أعدائك أحد، فكنت مثلهم يف الفناء، وقد أحسن يف إضافة النقص إىل نفسه والزيادة إىل 

اس من الكرم، لرأوين يف ذلك مثل عدوك، لو نقصت من املدح، كما زدت على الن: وقيل. املمدوح
يعين وإن مل أبلغ الغاية يف حماسنك مل أقصر عما دق عليه، كيال أكون مثل . الذي حيسن ذكرك

  .شانيك

  يفديك من رجٍل صحبي وأفديكا  نداك لقد نادى فأسمعني لبى

صبوه على املصدر، لزوم لك بعد لزوم، وإمنا ثنوه على التوكيد، ون: من قوهلم لبيك مبعىن: لىب
  .وأضافوه إىل كاف املواجهة، وأضافه هاهنا إىل النداء

أجابةً لنداك بعد إجابة، فقد نادى إىل نداك، فأمسعين صوته، يفديك أصحايب ونفسي من رجل : يقول
  .لىب نداك واألول أوىل: يعين أن سخاءه دعاه إىل معروفه فأجابه وروى. بني الرجال

  حتى ظننت حياتي من أياديكا  اً بيٍدزلت تتبع ما تولى يد ما

نعمة يد بيد، حىت ظننت حيايت من مجلة نعمك علي، لكثرة ما أنعمت : مازلت تنعم يداً بيٍد أي: يقول
  ! أعطاء دهر، أم غريه؟: فلم أميز ما هو

  أو ال فإنك ال يسخوا بال فوكا  تقل ها فعاداتٌ عرفت بها فإن

دتك اليت عرفت ا، وإن أردت أن تقول ال فلم جتد فوك يسخو إن قلت خذ كان ذلك من عا: يقول
  .ا أبداً فال ميكنك أن تقول ذلك

  : وقال أيضاً ميدحه

  !بفي برود وهو في كبدي جمر؟  أم ماء الغمامة أم خمر أريقك
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مجع أم ماء املطر؟ لعذوبته وصفائه، أم اخلمرة؛ ملافيها من اللذة والتفريح، فقد ! أهذا ريقك: يقول
ريقك احلرارة والربودة، فهو يف فمي بارد ويف كبدي حار؛ من حيث ألتذ به عند هلوي، لكنه يهيج 
العشق يف قليب وكبدي فهو كاخلمر، فمن حيث برودته شبهه مباء الغمام ومن حيث احلرارة شبهه 

  .باجلمر وأين بلفظ االستفهام مبالغة يف التشبيه

 !الذي قبلته البرق أم ثغر؟ وذيا  ؟أذا الغصن أم ذا الدعص أم أنت فتنةٌ

وهذا كفلك أم الدعص؟ ومها حاالن مث بينةٌ من الرجل أم أنت فتنة ! أهذا قدك أم الغضن؟: يقول
وشبه الثغر بالربق، ! كلفت ا كما مجعت هذه األشياء املختلفة، وهذا الذي قبلته برق المع أم سن؟

بل أنت فتنة، : وروى. يبدو الربق من السحابأن الشفة كالسحاب، فإذا ابتسمت : من حيث
وهذا يف التقسيم . يا بين: كقوهلم. إشارة إىل صغر أسناا، وإما ألنه حمبوب عندهم: والتصغري يف ذيا

  : كقول اآلخر

  !أبدر الدجى أم الح من وجهك السعد؟  الدجى أم شعرك الفاحم الجعد أقطع

 شمساً وما طلع الفجرفقلن نرى   وجه من أهوى بليل عواذلي رأت

فأقررن حبسنها، ! نرى مشساً طالعة قبل طلوع الفجر: رأت العواذل وجهها بليل، فبهنت وقلن: يقول
وكففن عن عذيل وعذرنين يف حبها، بعدما كن يعذلنين، وألن احلسن للمحبوبة شغل العواذل، عن 

أن إذا رأين يوسف : يعين" يهنفلما رأينه أكربنه وقطعن أيد: "العذل، وكأنه مشتق من قوله تعاىل
  .وما طلع واو احلال: والواو يف قوله. عليه السالم نت حىت تركن عذل امرأة العزيز

  سيوفٌ ظباها من دمي أبداً حمر  التي للسحر في لحظاتها رأين

    

ألا تقتلين هؤالء العواذل، رأين املرأة اليت يف حلظاا للسحر سيوف، ظباها محر أبداً من دمي : يقول
  .ا

  فليس لرائي وجهها لم يمت عذر  سكون الحسن في حركاتها تناهى

أا إذا حتركت سكن احلسن يف حركاا، فتكون : سكون احلسن تناهي يف حركاا يعين: يقول
حركاا مسكناً للحسن، فال يفارق احلسن حركاا، فمن رآها يف حسنها ومجاهلا ومل ميت، فليس له 

  !  حكم العشقعذر يف

  بي البيد عنس لحمها والدم الشعر  إليك ابن يحى ابن الوليد تجاوزت
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  .الناقة الصلبة القوية: العنس

جتاوزت يب إليك يف املفاوز ناقةٌ قويةٌ، حلمها ودمها الشعر الذي مدحتك به فكنت أحييها : يقول
  .وصلت إليك وصلت إىل مرادهابإنشادي هلا مدحكم، صيانةً هلا من اهلزال، ملا علمت أا إذا 

  فسارت وطول األرض في عينها شبر  بذكراكم حرارة قلبها نضحت

  .الرش: النضح

رششت على الناقة فربدت مبدحكم والشعر فيكم حرارة قلبها، فنشطت وأسرعت يف السري : يقول
  .واستقصرت تلك املفاوز البعيدة، حىت كأن طول األرض يف عينها شرب؛ الشتياقها إليك

  وبحر ندى في موجه يغرق البحر  ليث حرٍب يلحم الليث سيفه إلى

  .متكني السيف من حلم الليث: وأراد هاهنا. أحلمت فالناً عرض فالٍن، إذا جعلته يتناوله: يقال

سارت هذه الناقة إىل ليث حرٍب، يلحم سيفه األسد، أي ميكن سيفه من حلم األسد، وإىل حبر : يقول
  . يف موجه، ففضله بذلك على البحرسخاء، يغرق البحر

  شبيهاً بما يبقي من العاشق الهجر  كان يبقى جوده من تليده وإن

إنه حبر إن كان يبقي جوده من ماله شيء، يبقي مقدار ما يبقي من العاشق اهلجر، ألنه ال يبقى : يقول
  .منه إال القليل، فكذلك هذا املمدوح ال يبقى من ماله إال ذالك القدر

  رماح المعالي ال الردينية السمر  كل يوم يحتوي نفس ماله ىفت

السمهر، وكان هو : الرماح املنسوبة إىل ردينة، وهي امرأة كانت تعمل الرماح، وزوجها: الردينية
  .كذلك يعمل الرماح وإليه تنسب السمهرية

أنه : يعين. دينية السمراليت هي الر: يسلب أمواله كل يوم رماح املعايل، ال الرماح احلقيقية: يقول
  .فرقها على سؤاله وعفاته

 قطر ونائله غمر فنائلها  تباعد ما بين السحاب وبينه

  .للسحاب ألنه أراد به اجلماعة: التأنيث

  .بعيد ما بني السحاب وبينه؛ ألن نائل السحاب قطر، ونائله غمر كثري: يقول

  رها نزرألصبحت الدنيا وأكث  تنزل الدنيا على حكم كفه ولو

لو كان أمر الدنيا إليه، لوهبها، وصار أكثرها يف جنب هباته قليالً؛ ألن كفه ال اية هلا، فكل : يقول
  .كثري عندها قليل
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 لعظيٍم قدره عنده قدر فما  أراه صغيراً قدرها عظم قدره

  .ره وعلو مهتهعظم قدره أراه صغرياً قدر الدنيا، فليس لشيٍء عظيم القدر قدر عنده لعظم قد: يعين

  تخر له الشعرى وينكسف البدر  ما يشر نحو السماء بوجهه متى

مىت ما يشر وفتحه الجتماع الساكنني، وينكسف نصب عطفاً : جزم ألنه جزاء الشرط، وهو: ختر
  .عليه

إما : إن املمدوح مىت نظر إىل السماء وأشار بوجهه إليها خرت له الشعرى وانكسف البدر: يقول
إما خجالً من نوره، وخص الشعرى ألن قوماً عبدوها، فبني أا مع ذلك تسجد له، وخص هليبته، و

  .البدر لكثرة ضوئه وألنه كان معبوداً للقوم

  له الملك بعد اهللا والمجد والذكر  ترى القمر األرضي والملك الذي

امللك الذي له ترى أيها املخاطب القمر األرضي، وهو : جيوز أن يكون فعل الشعرى، وأراد: ترى
  .اد والذكر بعد اهللا عز وجل

 فيما يشرفه الفكر يؤرقه  كثير سهاد العين من غير علٍة

يؤرقه الفكر فيما : وملا بني يف قوله. من غري علة، لصنعته يف الشعر: هو كثري السهاد، مث قال: يقول
  .يكسبه الشرف، فلهذا يسهد كثرياً

  مت أال يؤدى لها شكربه أقس  منن تفنى الثناء كأنما له

  .للمدوح: الكناية يف به

له نعم تفىن الثناء للعجز عن اإلحاطة ا، كأمنا أقسمت املنن ذا للمدوح أال يؤدي هلا : يقول
  .الشكر

  وما المرىٍء لم يمس من بحتر فخر  أحمٍد ما الفخر إال ألهله أبا

له، وما لرجٍل من غري قبيلتك فخر، وأنت يا أبا أمحد، أنت أهل الفخر، فما الفخر إال أله: يقول
  .منهم، فكأن الفخر مجيعه لك

    

  يغنى بهم حضر ويحدو بهم سفر  هم الناس إال أنهم من مكارم

هم من الناس ألم خملوقون مثلهم، مث بني أم لبعد صيتهم يغىن بذكرهم احلاضرون، وحيدو : يقول
  .به املسافرون
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  !إليك وأهل الدهر دونك والدهر؟  سهأضرب األمثال أم من أقي بمن

! ال نظري لك، فمن يضرب املثل يف شأنك؟ أم من نقيسه إليك؟ وأهل الدهر والدهر دونك: يقول

  : وقال ميدح أخاه أبا عبادة عبيد اهللا بن حيىي البحتري

 أكون بال قلٍب وال كبد حتى  ما الشوق مقتنعاً مني بذا الكمد

  .احلزن: الكمد

  .لشوق ال يقنع مين ذا احلزن الشديد، حىت جيعلين بال قلٍب وال كبٍد، فأموتإن ا: يقول

 إلي وال أشكو إلى أحد تشكو  وال الديار التي كان الحبيب بها

أن الشوق كما ال : ما الشوق ومعناه: أن يكون عطفاً على قوله: أحدها: هذا البيت يفسر على وجوه
ومتم . لدار اليت كان احلبيب ا، ال ترضى مين ذا الكمديرضى مين مبا أقاسي من احلزن، كذلك ا

أي هذه الديار تشكو إيل وحشة الفراق : تشكو إيل: مث ابتدأ وقال. كان احلبيب ا: الكالم عند قوله
  .جلهلها، وأنا ال أشكو إىل أحد جلالديت ولكتماين األسرار، وألين عاقل

ضعفت عن الشكوى، المنحاء آثارها، كما ضعفت أنا أن الديار ما شكت ألا قد درست ف: والثاين
  .عن الشكوى، لسقوط القوة، وإن الديار ما شكت إيل ألا ليست بناطقه فتعرب عن شكايتها

أن دمعي حال دون تأملي آثار البلى يف الديار؛ فلهذا مل تشك إىل أحد، ولو تأملتها تشكو : والثالث
أي كانت الديار خالية، ليس فيها من . مث ال أشكو إىل أحدإيل وحشتها، وسوء إثارة الزمان عليها، 

  .أشكو إليه

  والسقم ينحلني حتى حكت جسدي  زال كل هزيم الودق ينحلها ما

كأنه املطر الذي . من اهلزمية: وقيل هو. من اهلزمية وهو الصوت. مطر اجلود الذي له صوت: اهلزمي
  .املطر الشديد: والودق. يلي بعضه بعضاً

ما زال كل مطر جود شديد القطر يصيب الديار، فيعفوا رسومها، فذلك حنوهلا، وما زال يقول 
وهذا البيت يؤكد املعىن الثاين، الذي . السقم ينحلين بإذهاب حلمي حىت حكت الديار جسدي

  .ذكرناه يف البيت

 ما سال من جفني من جلدي كأن  وكلما فاض دمعي غاض مصطبري

اصطباري، وظهر جزعي، كأن الذي سال من الدمع من عيين سائل من كلما سال دمعي نقص : يقول
  : ومنه قول اآلخر. جلدي
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 ولكنه نفس تذوب فتقطر  الذي يجري من العين ماؤها فليس

  وأين منك ابن يحيى صولة األسد  من زفراتي من كلفت به فأين

به؟ أي أن زفراته ال تبلغ أين من زفرايت وهي األنفاس زفرات من كلفت : أحدمها: هذا له معنيان
  .أن صولته دون صولتك: يا ابن حيىي، صولة األسد؟ أي. من صولتك: أين منك؟ أي: وقوله! زفرايت

: وأين منك صولة األسد؟ أي. أنه غافلٌ عنها، خاٍل منها: أين من كلفت به من زفرايت؟ أي: والثاين

  .ال يبلغ صولتك، وال يؤثر فيك شيئاً

  وبالورى قل عندي كثرة العدد   فملت بهاوزنت بك الدنيا لما

ملا وزنت الدنيا وأهلها بك، فملت م، أي كنت أرجح منهم، فقل عندي كثرة العدد؛ ألن : يقول
  : ومثله للبحتري. االعتبار يف الوزن بالفضل واملعىن ال بالعدد والذوات

  إلى الفضل حتى عد ألفٌ بواحد  أر أمثال الرجال تفاوتت ولم

 حتى درت في خلدي! عبادة أبا  ار في خلد األيام لي فرحد ما

ما دار يف قلب األيام يل سرور حىت : قال. وهو القلب: استعارة لطيفة، وملا ذكر اخللد: خلد األيام
  .ما سررت منذ مسعت ذكرك يف زماين هذا، حىت قصدتك فسررت برؤيتك: يعين. درت يف قليب

 طعم ثكل األم للولد ذاقهاأ  ملك إذا امتألت ماالً خزائنه

  .هو ملك إذا امتألت خزائنه من املال، أذاقها بتفريق ماهلا، طعم ثكل األم لولدها: يقول

 ما ترى عيناه بعد غٍد بقلبه  ماضي الجنان يريه الحزم قبل غٍد

 رفع على أنه فاعل يريه، وينصب على: واحلزم. ذكاؤه، وحدته، وشجاعته: ومضاؤه. القلب: اجلنان

  .أنه مفعوله الثاين، والفاعل اجلنان

  .إنه يرى بقلبه األشياء قبل ما تراه العني بعد غٍد: يقول

  وال السماح الذي فيه سماح يد  ماذا البهاء وال ذا النور من بشٍر

ليس هذا البهاء والنور اللذين فيه، من بشر، بل هو من ملك، وال السخاء الذي فيه سخاء يد : يقول
  . سخاء أيٍد كثريةبل هو. أحٍد

    

  .وال السخاء الذي فيه سخاء يٍد وإمنا هو سحاٍب، أو سخاء حبر: وقيل معناه

 إذا افترقا عادت ولم يعد حتى  أي األكف تبارى الغيث ما اتفقا
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الكف يف اإلعطاء . أي كف من بني األكف تعارض الغيث وتكاثره، ما داما متفقتني يف احلال: يقول
 إدامة اإلنداء، حىت إذا افترقا، عادت الكف إىل اإلعطاء، ومل يعد الغيث إىل اإلنداء، والغيث يف إحياء

  .وليس هكذا كف إال كف هذا املمدوح

 تبحتر فهو اليوم من أدد حتى  قد كنت أحسب أن المجد من مضر

الذي هو : وحبتر. ابن طاحية بن إلياس بن يعرب ابن قحطان: وأدد. ابن نزار بن معد بن عدنان: مضر
  .املمدوح من قحطان

كنت أظن قبل هذا، أن الشرف كله من مضر، حىت رأيته ببحتر، فنسب نفسه إليها لكون : يقول
أقام ببحتر فلما أقام فيها : تبحتر أي: قيل. املمدوح منها، فهو اآلن من أدد الذي هو من قحطان

  .علمت أنه من أدد

ادت على بلدحسبتها سحباً ج  إذا مطرت موتاً سيوفهم قوم  

  .للسحب: للسيوف، ويف جادت: موتاً واهلاء يف حسبتها: سيوفهم، ومفعوله: فاعل مطرت

هم قوم إذا قاتلوا، مطرت سيوفهم موتاً؛ لكثرة ما يقتلون ا، فيظن سيوفهم سحاباً مطرت : يقول
  .مطراً جوداً على بلٍد

 دوجدت مداها غاية األب إال  لم أجر غاية فكري منك في صفٍة

ما أجريت غاية فكري يف صفٍة منك، إال وجدت غاية تلك الصفة غاية األبد، وليس لألبد : يقول
  .اية

  : وقال ميدح حممد مساور بن حممد الرومي

  أغذاء ذا الرشإ األغن الشيح  جلالً كما بي فليك التبريح

. امسه وهو الشدة: لتربيحوا. األمر العظيم هاهنا، وهو أيضاً األمر اهلني ونصب خبرب فليك: اجللل

نبت معروف، وهو من نبات : والشيح. الذي خيرج صوته من اخليشوم: ولد الظبية، واألغن: والرشأ
فليك أصله فليكن فحذف النون لسكوا وسكون التاء : جند، وهو ينعم املواشي إذا رعته وقوله

  .األوىل من التربيح، تشبهاً للنون حبروف اللني؛ ملا فيه من الغنة

ليكون التربيح والشدة عظيماً كما يب، فتم الكالم هاهنا، مث استأنف يف املصرع الثاين متعجباً : يقول
أنه ظيب يف : أي فرط شبهه بالظيب شككت فيه! أغذاء ذا الرشأ األغن الشيح؟: من املشبه به فقال

  .احلقيقة أم ال؟ وقد طعن يف ذلك
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طعن فيه ألن املصراعني مبرتلة البيتني، فكما جيوز أن يكون إن أحد املصراعني ينايف اآلخر وال م: وقيل
  .أحد البيتني منقطعاً عن اآلخر، فكذلك املصراعان، وقد ورد مثال ذلك يف األشعار

أنه بني يف املصراع األول حالة يف شدة التربيح : أحدمها: وقد قيل يف وجه اتصال املصراعني وجهان
أن من فعل به تربيح اهلوى هو الرشأ األغن املنعم الذي رىب : ينوبالغ فيه، مث بني يف املصراع الثا

  .بالشيح

أتظنون أن من فعل يب هو : مث قال. إن كان يف الدنيا تربحياً، فليكن عظيماً مثل ما يب: أن معناه: والثاين
 الرشأ الذي غذاؤه الشيح؟ ما هو إال الرشأ الذي غذاؤه قلوب العاشقني وأبدام، فيا له من رشأ

  : وقد كان ما قاله املتنيب على زعم بعضهم! أغن

 فتبريح الهوى ترويح أوال  جلال كما بي فليك التبريح

  أغذاء ذا الرشأ األغن الشيح  من رشأ أغن مهفهٍف هللا

هللا من : ليكن التربيح عظيماً كما يب، وإال فإنه ترويح إذا مل يكن مثل تربحيي، مث قال: ومعناه على هذا
الذي : غداؤه الشيح. أي دقيق اخلصر: مهفهٍف! ناه عجباً من الرشأ الذي يف صوته غنةرشأ، ومع

  .كل ما حصل يب من التربيح، فمن الرشأ الذي صفته هذه: فكأنه قال. ينعم به أمثاله

  صنماً من األصنام لوال الروح  لعبت بمشيته الشمول وجردت

. أي عرته عن ثيابه: وجردت.  شارب اخلمرلعبت اخلمر مبشية هذا الرشأ، حىت صار مثل: يقول

جردت الشمول صنماً من األصنام، لوال أن فيه : نصب لوقوع جردت عليه، فكأنه يقول: وصنماً
وثناً ألنه غري : وإمنا مل يقل. جردته يف احلسن صنماً، فنصب على احلال: وقيل. الروح، لكان صنماً

  .مصور خبالف الصنم

  !ناته وفؤادي المجروح؟وج  باله الحظته فتضرجت ما

  .أي امحرت: تضرجت

فكان ينبغي أن حيمر ! وقليب هو اروم النظر إليه! ما بال هذا الرشأ الحظته فامحرت وجناته؟: يقول
  .قليب

 يعذب والسهام تريح سهم  ورمى، وما رمتا يداه فصابني

  . بصابينرفع: وما للنفي وسهم. أكلوين الرباغيث: على لغة من يقول: رمت يداه
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رمى هذا الرشأ سهماً وهو النظر ومل ترم يداه فصابين، سهم يعذب طول األبد، خبالف السهام : يقول
  .املرحية القاتلة

 الجنان فنلتقي ويروح يغدو  قرب المزار وال مزار وإنما

  .املصدر، وحيتمل أن يكونا مصدرين: والثاين. موضع الزيارة: املزار األول

ار بيننا بالفكر والقلب، وال زيارة يف احلقيقة، وإمنا يغدو القلب ويروح، إىل القلب قرب املز: يقول
  .فنلتقي حنن بالتقائهما، فالتقاؤنا باألرواح ال باألشباح

  تعريضنا فبدا لك التصريح  سرائرنا إليك وشفنا وفشت

التصريح، فأظهر كنا قد عرضنا حببك فشفنا أي أضعفنا تعريضنا به فضعفت أسرارنا لذلك : يقول
  .هزالنا وحنولنا ما بنا، فصار التعريض تصرحياً

  .أراد ملا شفنا التعريض وجهر بنا، فلم نطق كتمان احلب، أسررنا إىل التصريح فاتك الستر: وقيل

  نفسي أسى وكأنهن طلوح  لما تقطعت الحمول تقطعت

  .ج مبا فيهاوأراد ها هنا اهلواد. بالفتح اإلبل، وبالضم األمحال: احلمول

مث شبه احلمول بالطلوح وهي مجع الطلح . ملا تقطعت احلمول عن عيين تقطعت نفسي حزناً: يقول
وجيوز تشبهها بالطلح . شجر عظيم، ألم يشبهون اإلبل، وأمحاهلا بالنخيل، وسائر األشجار الرفيعة

  .لنحوهلا ودقتها

 بيححسن العزاء وقد جلبن ق  وجال الوداع من الحبيب محاسناً

  .للمحاسن: الضمري يف جلنب

أظهر الوداع من احلبيب حماسن، وكان احلسن الصرب، وقد أظهرن قبيحاً؛ لظهور هذه احملاسن، : يقول
  : ومثله قول الشاعر. أو ملا تعقبه من الفراق

 عليك فإنه ال يحمد إال  والصبر يحسن في المواطن كلها

قيد وحشاً  مسلمةٌ وطرفٌ شاخص مسفوحيذوب ومدمع  

هو الذاهب : والشاخص. وقد روى أيضاً فيد مساملةٌ أي مصاحلة؛ من حيث أنه أشار ا للوداع
املصبوب وأراد به املدمع احلال فيه، ألن حمله غري مسفوح، وجيوز أن يكون أراد : واملسفوح. املتحري

توديع خوف كان لكل واحٍد منا، يد مسلمة لل: يصف حال الوداع فيقول: ومدمع مسفوح منه
  .الرقباء، وطرف طافح متحري، وحشاً ذائب؛ أسفاً على الفراق، ودمع مسفوح
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  شجر األراك مع الحمام ينوح  الحمام ولو كوجدي النبرى يجد

  .أي انبعث وأخذ: انربى

  .لو حزن احلمام مثل حزين لناح شجر األراك الذي عليه، مع احلمام عند نوحها: يقول

  في عرضه ألناخ وهي طليح  اكٍبلو خدت الشمال بر وأمق

أي حدت وجرت، : وخدت. الناقة املعيبة: والطليح. املفازة الواسعة: وأراد به هاهنا. الطويل: األمق
  .فعل الراكب: وأناخ

يعين : رب مهمٍة طويل لو جرت يف عرضه الريح الشمال براكب عليها، ألناخ الراكب، وهي: يقول
 رحياً هذا حاهلا يف العرض، فما ظنك بسائر املركوبات بالطول؟ ألن الشمال معيبة فإذا كان املركوب

  .أي جانبه. يف عرضه: وروى. عرض كل شيء دون طوله

  خوف الهالك حداهم التسبيح  قلص الركاب وركبها نازعته

: جاذبته؛ ألنه أراد أن يهلك الركاب، وأردت أن أجنو ا، وحداهم: لألمق، ومعناه: اهلاء يف نازعته

  .دود إال أنه قصر للضرورةمم

نازعت هذا األمق أبكار اإلبل، يف حالة كان حداء الراكبني فيها من خوف اهلالك والضالل : يقول
  .نصب ألنه مفعولٌ له: التسبيح هللا تعاىل، وخوف اهلالك

  ما جشمت خطراً ورد نصيح  األمير مساور بن محمٍد لوال

  .لقلص الركاب: التاء يف جشمت

 املمدوح ما جشمت قلص الركاب األبكار، أمراً مهوالً، وما رد الناصح الذي ينهى عن لوال: يقول
  .ركوب، مثل هذه املهلكة

 لي ولها الحمام متيح فأتاح  ومتى ونت وأبو المظفر أمها

أي املوت : أي قدر يل وهلا، احلمام: مىت فترت هذه القلص، ومقصودها املمدوح، فأتاح يل: يقول
  . تعاىلوهو اهللا: متيح

  وحرى يجود وما مرته الريح  وما حجب السماء بروقه شمنا

هو السحاب مشنا بروقه يف حال ما مل حيجب السماء، خبالف سائر السحب، إذ املعهود من : يقول
الربق أن حيجب السماء بالغيم، وهو حقيق بأن جيود من غري أن متر به الرياح، أي حتلبه كما حتلب 

  .نا بروقه وما حجب السماءالسحاب وتقديره؛ مش
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  مغبوق كأس محامٍد مصبوح  منفعٍة مخوف أذيٍة مرجو

هو مرجو حمامٍد يسريها إىل أوليائه، وخموف أذيه حيلها بأعدائه، وقد صبح كأس احملامد وغبق، : يقول
  .فهو حممود أبداً

    

  بإساءٍة وعن المسيء صفوح  على بدر اللجين وما أتت حنقٌ

 على بدر الفضة؛ لكثرة تفريقه إياها من غري ذنب وإساءة منها، وهو مع ذلك يعفو إنه حنق: يقول
  .عن املسيء املذنب

  في الناس لم يك في الزمان شحيح  فرق الكرم المفرق ماله لو

نصب باملفرق، الذي هو : وماله. صفة الكرم: فاعل فرق ضمري املمدوح، والكرم مفعوله، واملفرق
لو فرق الكرم املفرق ماله على ما مل يسم فاعله فريفع ما بعده إال ماله فإنه : ىورو. الفاعل من فرق

  .منصوب

أنه يعم الناس بره : يعين. لو أنه فرق كرمه، الذي يفرق ماله على الناس مل يكن يف الزمان خبيل: يقول
  .حىت ال يبخل أحد بشيء من املال

  تلوحعلى أنف اللئام سمةً  ألغت مسامعه المالم وغادرت

  .أبطلت: فمعناه. جعلت املالم لغواً أي باطالً: وقيل معناه. أي ألقت وقد روى ذلك أيضاً: ألغت

. إن مسامعه أبطلت مالم الالئمني له، على إعطائه وغادرت املالم مسة الئحة على أنوف اللئام: يقول

  .يعين أنه لوى به أنوفهم. وروى على أنف اللئام

 في كتبها مشروح وحديثه  رههذا الذي خلت القرون وذك

  .للقرون: التأنيث يف كتبها

هذا املمدوح هو الذي ذكره يف كتب القرون املاضية، مشروح مرتلٌ مرتلة األنبياء؛ من تقدم : يقول
وذكره وحديثه مشروحان، ولكن ملا كان معنامها واحد، اقتصر : البشارة م، وكان الوجه أن يقول

  .على واحد

  وسحابنا بنواله مفضوح  مبهورةٌبجماله  ألبابنا

  .أي مغلوبةٌ مدهوشة: مبهورة

  .عقولنا جبماله مغلوبة مدهوشة، واحلاب بعطائه مفضوح لقصور نيله من نيله: يقول
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  مكسورةً ومن الكماة صحيح  الطعان فال يرد قناته يغشى

  .ومن الكماة للحال: الواو يف قوله

  .مكسوراً إال بد أال يبقى من الشجعان صحيحإنه يرد للمطاعنة فال يرد رحمه : يقول

  وعلى السماء من العجاج مسوح  التراب من الدماء مجاسد وعلى

وهو : مجع جمسدة، وهو الثوب الذي يلي اجلسد، وهو أيضاً الثوب املصبوغ باجلساد: ااسد
 من الغبار يقول يغشى الطعان وتراب األرض قد غشي بثياٍب من الدماء، وعلى اجلو. الزعفران

  .مسوح سود

  .باملسوح السود: وشبه الغبار الكثيف. بالثياب املصبوغة بالزعفران: فشبه التراب املختلط بالدم

  رب الجواد وخلفه المبطوح  القتيل إلى القتيل أمامه يخطو

وهو املمدوح، خيطو من قتيل إىل قتيل آخر أمامه وخلفه مبطوح، حني طعنه : يقول رب اجلواد
  .فتخطاه

  ومقيل غيظ عدوه مقروح  حب محبه فرح به فمقيل

  .قلب حمبه وهو مقيل احلب، فرد به غيظ عدوه، أي قلب عدوه بالغيظ الذي فيه جمروح: يقول

 العدو بما أسر تبوح نظر  يخفي العداوة وهي غير خفيٍة

  .فعل العدو: خيفي

نظر العدو مبا : وقوله. لذكائه، وفطنتهخيفي عدوه العداوة عنه؛ خلوفه منه، وهي ال ختفى عليه : يقول
فيكون . نظر الدو إليه نظراً شزراً، يظهر ما أسره يف قلبه من العداوة: أسر تبوح حيتمل أن يريد به

  .املصدر مضافاً إىل فاعله

أنه إن نظر إىل العدو يبوح بسره؛ ألنه إذا نظر إليه يعرف ما يف قلبه، ويكون املصدر : وحيتمل أن يريد
  . إىل املفعولمضافاً

  شرفاً وال كالجد ضم ضريح  ابن الذي ما ضم برد كابنه يا

  .هو املمدوح، وال ضم القرب كجده ميتاً: يا ابن الذي مل يضم الربد شرفاً وحياًء، واالبن: يقول

 إذا اختلطا دم ومسيح هوٍل  نفديك من سيل إذا سئل الندى
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  .العرق: املسيح

. السيل إذا سئل السخاء، وهو هول؛ إذا اختلطا دم وعرق يف القتالمن رجٍل يشبه : يقول نفديك

  .أكلوين الرباغيث: أورد االثنني قبل الذكر، أورده مورد قوهلم: اختلطا دم ومسيح: ويف قوله

  أو كنت غيثاً ضاق عنك اللوح  كنت بحراً لم يكن لك ساحٌل لو

: واألوجه أن يقول. يثاً ضاق عنك اهلواء لكثرتهلو كنت حبراً كنت بال شطٍّ واية، أو كنت غ: يقول

  .مل يك له وضاق عنه ولكنه أسنده إىل كنت

 كان أنذر قوم نوح نوح ما  وخشيت منك على البالد وأهلها

 اإلله وبابك المفتوح رزق  عجز بحر فاقةٌ ووراءه

  .معناه ظاهر: البيت األول

  .مه رزق اهللا تعاىل، وبابك املفتوح بالسخاءعجز باحلر الذي به فقر مع أن قدا: يقول بعده

  من أن يكون سواءك الممدوح  القريض شٍج بعطفي عائذٌ إن

    

  تبغي الثناء على الحيا فتفوح  رائحة الرياض كالمها وذكي

  .جانبه: وعطف الشيء. إذا اغتص به: شجي يشجى فهو شج

أن أمدح به غريك من الناس، لرغبته يف إن الشعر يلتجىء إيل عائذٌ بعطفي وجانيب؛ خمافة : يقول
  .حماسنك وزهدة فيمن سواك، ألم ال يستحقونه

  .الرائحة الشديدة: الذكي

ففوحها طيب كالمها . إن شعري كره أن أمدح به غريك ألنه قد رأى الرياض تشكر املطر: يقول
  .كوثنائها على املطر فتشكر على قدر إمكاا، فأرادين أن أمدحك به فأؤدي شكر

 خيراً واللسان فصيح توليه  جهد المقل فكيف بابن كريمٍة

إذا شكرت الرياض للمطر، بالريح الذكي، وذلك جهد املقل، فكيف ظنك بابن حرة توليه براً : يقول
  .جزيالً وإحساناً مجيالً، وله لسان فصيح، فاعذره إذا ترك الثناء عليك

  : وقال أيضاً ميدحه

أم ليث غاٍب يقدم األستاذا؟  أم قرن شمٍس هذا؟ أمساور  
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قيل هو املمدوح الذي هو مساور، أو قرن الشمس أيضاً اشتبه بقرن : واألستاذ. أي يتقدم: يقدم
الشمس حىت إنه حيتاج إىل االستفهام أنه هو، أم قرن الشمس؟ وقرن الشمس أول ما يبدو منها، 

ون نفس مساور، ألن الشيء ال هيبته اليت تسبق إىل قلوب الناس د: ويكون ليث غاب على هذا
إن األستاذ غري مساور، : إن هيبته اليت تسبق ليث غاب، تقدم مساوراً وقيل: يتقدم نفسه فكأنه قال

فيكون على هذا . هو كافور اإلخشيدي وكان مساور يف حجابه أو قواده: وقيل. الذي هو املمدوح
اً ليث غاب يتقدم األستاذ يف سريه، أو يف شبه األستاذ بالشمس، وشبه مساوراً بقرا، مث جعله أيض

أن مساوراً يف شجاعته يسبق أستاذه، : إن األستاذ ليس هو رجالً بعينه، وإمنا املقصود: وقيل. موكبه
  .ودون أستاذه يعجز عنه

 قطعاً وقد ترك العباد جذاذا  شم ما انتضيت فقد تركت ذبابه

حده قطعاً من كثرة ما ضربت به، وقد ترك فقد تركت . السيف: أغمد ما انتضيته يعين: يقول
  .السيف عباد اهللا قطعاً

  أترى الورى أضحوا بني يزداذا  بن يزداٍد حطمت وصحبه هبك

  .أي اجعل: هب

هب أنك كسرت ابن يزداد وأصحابه، أترى أن الناس كلهم بنو يزداد، فتقتلهم وحتطمهم، : يقول
  .ائه إىل قتل غريهمكأنه قد كان جاوز عن قتل أعد! كما قتلت خصمك

 وكبودهم أفالذا أقفاءهم  غادرت أوجههم بحيث لقيتهم

أي طمست آثارها حىت مل تبني وجوهم : غادرت أي تركت وجوههم عندما لقيتهم أقفاءهم: يقول
أي طمست آثارها حىت مل تبني وجوههم من : أراد أنك هزمتهم فقامت أقفاؤهم: وقيل. من أقفائهم

أراد أنك هزمتهم فقامت : وقيل. ارها حىت مل تبني وجوههم من أقفائهمأي طمست آث: أقفاءهم
  .أقفاؤهم يف استقباهلم مقام وجوههم، وتركت أكبادهم متقطعة

  في ضنكه واستحوذ استحوذا  موقٍف وقف الحمام عليهم في

فعلت ذلك م، يف موقٍف وقف املوت عليهم يف مضيق ذلك املوقف، أي يف موقف صعب، : يقول
  .لبت عليهم غلبة عظيمةوغ

  أجريتها وسقيتها الفوالذا  نفوسهم فلما جئتها جمدت
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جيوز أن يريد مجدت دماؤهم فلما جئتها أجريتها وأذبتها، مث : ومجدت نفوسهم. للنفوس: التأنيث
  .أسقيتها الفوالذا ألنه كان ظامئاً إليها

  في جوشن وأخا أبيك معاذا  لما رأوك رأوا أباك محمداً

ملا رآك ابن يزداد وأصحابه، رأوا برؤيتك أباك وعمك، ألنك أشبهتهما فعالً وجندة، فكأما : ليقو
كانا يف جوشن واحد، وقيل رأومها يف جوشنك، وذلك جامع ملدحه ومدح أبيه وعمه، ألنه نسبهما 

  .إىل الشجاعة

 قولهم ال فارس إال ذا عن  أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم

ليس يف العامل فارس إال هذا، فأعجلتهم عن قول ذلك بضرب : ادوا أن يقولواملا رأوك أر: يقول
  .رقام قبلها

 المنايا وابالً ورذاذا مطر  غر طلعت عليه طلعة عارٍض

والوجه . وأمطرت عليهم مطر املنايا: جيوز أن يكون منصوباً بتقدير فعل، فكأنه يقول: مطر املنايا
تقديره طلعت عليهم : طر املنايا فعالً ماضياً وفاعله ضمري عارضأن يكون م: عندي غري ذلك وهو

  .طلعة عارض أمطر ذلك العارض عليهم املنايا

إن ابن يزداد كأنه مل جيرب األمور؛ فطلعت عليهم طلعة سحاب ماطر، غري أن مطره كان : يقول
لسيف بالوابل، ومن أي صغرياً، شبه الدم السائل من ضربة ا: أي عظيماً، ورذاذا: ووابالً. املوت

  .الطعن فيهم بالرذاذ

    

 وبل ببوله األفخاذا بدٍم  فغدا أسيراً قد بللت ثيابه

  .غدا ابن يزداد، أسرياً جرحياً، قد بللت ثيابه من دمه، وبل هو أفخاذه ببوله، خوفاً منك وفزعاً: يقول

 ال حلباً وال بغداذا فانصاع  سدت عليه المشرفية طرقه

صعته : يقال. أي انصرف وانثىن: وانصاع. وف املنسوبة إىل اليمن وتعمل فيهاالسي: املشرفية
  .فانصاع

  .سدت عليه السيوف طرقه؛ ألنك أسرته فبقي حائراً مل يصل إىل حلب وال إىل بغداد: يقول

 بين كرخايا إلى كلواذا ما  طلب اإلمارة في الثغور ونشؤه
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  .هاتان قريتان من رستاق بغداد

  . إمارة الثغور، ونشؤه بني هذين املوضعني، والسواد ال تصلح لإلمارةإنه طلب: يقول

  أو ظنها البرني واألزاذا  حسب األسنة حلوةً فكأنه

  .نوعاً من التمر: الربين واألزاذ

حسب من جهله أن األسنة حلوة، أو ظنها هذين النوعني من التمر، ومل يعلم أن طعمها : يقول
  .باخلالف

  جعل الطعان من الطعان مالذا  ا اختلف القنالم يلق قبلك من إذ

إن ابن يزداد مل يلق قبلك رجالً إذا ترددت الرماح واختلفت، جعل املطاعنة مالذاً من : يقول
فكأنه هرب من الطعان إىل الطعان، يف حال . أنه يتحصن باملطاعنة من أذى خصمه: املطاعنة، ومعناه

  .ما يلتجىء غريه إىل العساكر واحلصون

  حتى يوافق عزمه اإلنفاذا  ال توافقه الحياة وطيبها من

مل يلق ابن يزداد قبلك أحداً ال توافقه احلياة وطيبها، أي ال تطيب له احلياة، حىت ميضي عزمه : يقول
  .فيما يقصده

  في البرد خزاً والهواجر الذا  لبس الدروع يخالها متعوداً

  .ثوب رقيق كالكتان، أو أرق منه: الالذ

مل يلق ابن يزداد قبلك متعوداً لبس الدروع يف الصيف والشتاء حىت خياهلا التذاذاً ا واعتياداً : يقول
  .كتان، أو ثوب رقيق: ويف الصيف. خز: للبسها أا يف الربد

 !تكون لمثله أخاذا أال  أعجب بأخذكه وأعجب منكما

! تكون أخاذاً ملثله مع فضل قوتكوأعجب منك ومنه أال ! ما أعجب أخذك له، وأسرك إياه: يقول

  وقال يرثي حممد بن إسحاق التنوخي 

  أن الحياة وإن حرصت غرور  ألعلم واللبيب خبير إني

 وإلى الفناء يصير بتعلة  كالً ما يعلل نفسه ورأيت

إين أعلم أن احلياة غرور، وإن حرصت عليها، وملت إليها، وإمنا أعلم ذلك ألين عاقل، : يقول
  .يعلم ذلك ال حمالةوالعاقل 

 الضياء بوجهه والنور فيها  أمجاور الديماس رهن قرارٍة
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رهن : وقوله! هو اسم حلبس احلجاج، كان ال يدخله أحد وخيرج منه: حفرة القرب، وقيل: الدمياس
أراد ا أرض القرب، واهلاء : منصوب على احلال، أو على البدل من جماور الدمياس، والقرارة: قرارٍة
  .يها ترجع إىل القرارةيف ف

  .يا ساكن القرب قد أنار األرض نور وجهك: يقول

 أن الكواكب في التراب تغور  ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى

 على أيدي الرجال يسير رضوى  كنت آمل قبل نعشك أن أرى ما

وما كنت ما كنت أظن أن النجوم تغور يف الثرى، أي تغيب، حىت رأيت تواريك يف القرب، : يقول
  .أرجو قبل رؤيتك على النعش، أن اجلبل يسري على أيدي الرجال

  صعقات موسى يوم دك الطور  به ولكل باٍك خلفه خرجوا

خرجوا به إىل القرب، والباكني كل له غشيانٌ كغشيان موسى عليه السالم، يوم دك الطور، أي : يقول
  ".قاًوخر موسى صع"أزيل وسوى به األرض، وهو من قوله تعاىل 

 واجفةٌ تكاد تمور واألرض  والشمس في كبد السماء مريضةٌ

عبارة عن قلة ضوئها، وعن كسوفها، وكأن الشمس يف تلك احلالة مرجتة يف وسط : مرض الشمس
تكاد األرض متور أي تزلزل وتدور، وإمنا قال يف وسط السماء؛ ألن . السماء، واألرض مضطربة

  .ا تكونالشمس يف تلك احلالة تكون أضوأ م

  وعيون أهل الالذقية صور  وحفيف أجنحة المالئك حوله

  .أي مائلة: مجع أصور، وصور: صور

حضرت املالئكة جنازته، فكأن حوله أصوات أجنحتهم عند سريهم مع اجلنازة، وعيون أهل : يقول
  .هذه البلدة مائلة حنو جنازته حتسراً عليه وعلى مفارقته

   قلب كل موحٍد محفورفي  أتوا جدثاً كأن ضريحه حتى

    

حىت أتو به قرباً، كأن ضرحيه حفر يف قلب كل موحٍد، يعين أن موته صعب على املوحدين؛ : يقول
أراد أنه ليس يغيب ذكره عن قلوب املوحدين : وقيل. فكأم حفروا قربه يف قلوم؛ لعظم تأثريه فيهم

إشارة إىل حصول النور فيه ملا دفنه فيه : حدينفكأنه دون فيها، وجيوز أن يريد بتشبيه قربه بقلوب املو
  .كالنور الذي يكون يف قلب املؤمن املوحد



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        126

  مغٍف وإثمد عينه الكافور  كفن البلى من ملكه بمزوٍد

  .صفة حملذوف، أي برجل مزود: مزود

: هوإمثد عيني. أي مغض عينيه: أتوا القرب برجل مزود عن مجيع ما ميلكه، كفناً يبلى وهو مغف: يقول

  .أي إنه مل حيمل من ماله لنفسه إال الكحل والكفن واحلنوط: الكافور. أي كحلهما

  والبأس أجمع والحجا والخير  فيه السماحة والفصاحة والتقى

إن هذه املعاين دفنت : العقل فكأنه يقول: واحلجا. الكرم: أو يف املرثى، واخلري هنا. أي يف اجلدث
  .بدفنه

  لما انطوى فكأنه منشور  هالثناء له برد حيات كفل

  .عن حياته: واملنشور. كناية عن موته: انطوى

أن ذكره اجلميل باق : كفل له الثناء أو الذكر برد حياته، فكأنه حي بعد الدفن واملوت، يعين: يقول
  : بعده، فكأنه مل ميت؛ لقيام ذكره له مقام احلياة ومثله آلخر

 ا منشورمن نشره فكأنه  صنائعه إليه حياته ردت

  وكأن عازر شخصه المقبور  عيسى بن مريم ذكره فكأنما

. إن ذكره الباقي بعده، أحياه فكأن ذكره، املسيح عليه السالم، وكأن شخصه املقبور، عازر: يقول

  .الذي أحياه اهللا تعاىل على يد السيد املسيح: وهو

  : واستزاده بنو عم امليت فقال ارجتاالً

  وخبت مكايده وهن سعير  أنامله وهن بحور غاضت

كانت أنامله يف اجلود كالبحور، فغار ماؤها، وكانت مكايده يف احلرب سعرياً، فخبت : يقول
  .وطفئت

  في اللحد حتى صافحته الحور  يبكى عليه وما استقر قراره

  .يرفع وينصب؛ الرفع باستقر، والنصب على الظرفية: قراره

كى عليه؛ ألنه مل يستقر قراره حىت أتاه من الكرامة والثواب، يبكى عليه، ومن الواجب أال يب: يقول
وصافحته احلور، وجيوز أن يكون على االستفهام والتوبيخ، أي نبكي وهو مل يستقر قراره حىت 

  .صافحته احلور

  إن العظيم على العظيم صبور  عنه تكرماً بني إسحاق صبراً
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  .نصب ألنه مفعول له: اًعلى املصدر أي اصربوا صرباً، وتكرم: نصب صرباً

اصربوا وترفقوا عن اجلزع عن هذا امليت؛ ألن قدركم عظيم، واملفجوع به عظيم، واملصيبة : يقول
  .مبثله عظيمة، والعظيم يصرب على العظيم، فاصربوا على عظماء

مفقود سواه نظير ولكل  فلكل مفجوٍع سواكم مشبه 

. ، ولكل مفقود غري هذا امليت نظري، فإنه ال نظري لهلكل مصاب نظري غريكم فإنه ال نظري لكم: يقول

إن هذا أمر عام فلكم أمثال وله نظري؛ ألن : وقيل! أي ليس يف األحياء مثلكم وال يف األموات مثله
  .املفجوعني واملفقودين كثري

  يمنى وباع الموت عنه قصير  أيام قائم سيفه في كفه ال

  . أيامنصب بقوله لكل مفقود سواه نظري: أيام

  .تقديره اذكر، أو اذكروا أيام: وقيل. لكل مفقود نظري أيام: يقول

كانقائم سيفه أيام حياته يف ميناه إشارة إىل شجاعته، وكان باع املوت مع طوله واقتداره، قصري : يقول
  ! عنه

  في شفرتيه جماجم ونحور  انهملت بماٍء أحمٍر ولطالما

  .مجاجم وحنور: فاعل املت

  .أي شفريت سيفه: يف شفرتيه. طاملا املت مجاجم وحنور، مباٍء أمحر، وهو الدمل: يقول

  أن يحزنوا ومحمد مسرور  إخوته برب محمٍد فأعيذ

أي مبا أتاه اهللا من : أعيذ إخوة امليت، برب حممد، وهو امليت، أن حيزنوا عليه، وهو مسرور: يقول
 يكون حممد األول النيب صلى اهللا عليه وسلم، والثاين وجيوز أن. الثواب والكرامة، وأسباب املسرة

  .امليت

 حياه فيها منكر ونكير  أو يرغبوا بقصورهم عن حفرٍة

وأعيذهم أن يرغبوا يف قصور الدنيا عن دار اآلخرة، وأن ينسوا ما يلزمهم من األعمال : يقول
نكري، فكأنه حيثهم على الصاحلة، فكىن عن اآلخرة حبفرة هذا امليت، الذي حياه فيها منكر و

أراد أعيذهم أن يتركوا زيارة قرب هذا امليت، الذي حياه فيه منكر ونكري، : وقيل. االستعداد للموت
  .ويلزموا قصورهم املنيفة

عنها فآجال العداة حضور  إذا غابت غمود سيوفهم نفر  



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        128

    

  . وقتلوا من شاءواهم نفر، إذا سلوا سيوفهم، ففارقت غمودها حضرت آجال العباد،: يقول

  من بطن طيٍر تنوفٍة محشور  لقوا جيشاً تيقن أنه وإذا

واهلاء يف أنه للجيش، ووحد . وتيقن فعل اجليش. الفاختة: يعود إىل النفر، والتنوفة: الضمري يف لقوا
  .حمشور هلذا املعىن

يور الفاختة، إم إذا لقوا جيشاً يف احلرب تيقن ذلك اجليش أم مقتولون فتأكلهم ط: يقول
  .فيحشرهم اهللا تعاىل يوم القيامة من بطوا

 وعمر طريدها مبتور إال  لم تثن في طلٍب أعنة خيلهم

  .أي مقطوعاً: إم ال يثنون أعنة خيلهم يف طلب عدوهم، إال أدركوه، وجعلوا عمره مبتوراً: يقول

  إن المحب على البعاد يزور  شاسع دارهم عن نيٍة يممت

  .أي بعٍد: عن نيٍة

وجيوز أن يريد بقوله . إين قصدت دارهم البعيدة، على بعد املسافة؛ حليب هلم، وقد تبني ذلك: يقول
أي عن قصٍد مين إليهم، ونيٍة مين على زيارم؛ حليب إياهم، ومل يكن ذلك اتفاقاً، أو على : عن نيٍة

  : القائل وهوإن احملب على البعاد يزور وهذا كقول : مث قال. سبيل االجتياز م

  من عالج الشوق لم يستبعد الدار

  : وقريب منه قول اآلخر

 لم يزر البد أن سيزور إذا  وما كنت زوراً ولكن ذا الهوى

  : ومثله قوهلم

  إن المحب إذا لم يستزر زارا

 القليل من الحبيب كثير إن  وقنعت باللقيا وأول نظرٍة

  .طل املقام للنظر؛ ألن القليل من احملب كثري فأنا حمب هلمرضيت برؤيتهم، بل بأول نظرٍة ومل أ: يقول

ولطاملا املت مباء أمحر زيادة قاهلا ارجتاالً، بعد أن قال القصيدة : غاضت أنامله إىل قوله: إن من قوله
  .فأحلقت يف هذا املوضع

  وسأله بنو عم امليت أن ينفي الشماتة عنهم فقال ارجتاالًك 

 حنين دائم وزفير إال  أآلل إبراهيم بعد محمٍد
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  .لالستفهام، ومعناه اجلحد: اهلمزة

ما آلل إبراهيم وهم بنو عم امليت بعد موت هذا الرجل إال احلنني الدائم، وهو الشوق إليه، : يقول
إم مشتوا به، فنفى عنهم : ألن بعضهم قالوا: وكذلك الزفري الدائم والبكاء أسفاً عليه، وإمنا قال ذلك

  .ذلك

 العزاء عليهم محظور أن   خابر أمرهم من بعدهما شك

ما شك من اخترب أمرهم وتأمله، من بعد املتوىف أن الصرب عليهم ممنوع حرام؛ ملا هم فيه من : يقول
  .الغم واجلزع والقلق واهللع

 ساعات ليلهم وهن دهور  تدمي خدودهم الدموع وتنقضي

  . قوله وهن واو احلالخدودهم، والواو يف: الدموع، ومفعوله: فاعل تدمي

إم من كثرة ما جرت دموعهم على خدودهم قرحت خدودهم حىت صارت تدمى، وإم من : يقول
أراد، إم يبكون الدم مكان : وقيل. كثرة سهرهم بالليل، صارت ساعات الليل عندهم مبرتلة الدهور

  .الدمع

 السعاية بينهم مغفور إال  أبناء عم كل ذنٍب المرىٍء

 هم أبناء عم واحد، فكل ذنب لديهم مغفور، إال السعاية بينهم، فإن من حقهم أال يغفروها، :يقول
  .وأن يعاقبوا من سعى بينهم بالعداوة

  وكذا الذباب على الطعام يطير  الوشاة على صفاء ودادهم طار

الطعام إن الوشاة تعرضوا ليفسدوا ما بينهم من صفاء الود، كما أن الذباب يطري على : يقول
وهذا . إلفساده، ومل تؤثر وشايتهم يف ودادهم، إال قدر ما أثر الذباب يف إفساد الطعام، إذا طار عليه

  .طار الوشاة، أي ذهبوا وهلكوا: إشارة إىل قلة الوشاة وحقارم، وقيل أراد بقوله

 جودي بها لعدوه تبذير  ولقد منحت أبا الحسين مودةً

  . هو املرثي:وقيل. أخ امليت: أبو احلسني

إين منحته مودة عظيمة، ولو وجدت ا لعدوه لكان تبذيراً وكنت مبذراً مسرفاً؛ وذلك : يقول
لنقصان عدوه فال يستحق موديت، أو لكثرة حقوقه وعظم مننه لدي، لو أحببت غريه كحبه، لكنت 

  .واضعاً للمودة يف غري موضعها

  ريجري بفضل قضائه المقدو  تكون كيف شاء كأنما ملك
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إنه ملك تكون على مشيئته، اختيار كيف شاء، حىت كأن املقادير جتري على مراده، فلم جير : يقول
  .عليه شيئاً يكرهه

  : وقال أيضاً يف نفي الشماتة عنهم

 رزاياه بوتٍر نطالب؟ وأي  ألي صروف الدهر فيه نعاتب؟

: وإن كان ال يقال" للرؤيا تعربون: "جيوز أن جتعل زائدة؛ لتقدمي املفعول كقوله تعاىل: الالم يف ألي

  .ألي أفعال الدهر يف هذا نعاتب الدهر: فكأنه قال. الم الغرض: عربت للرؤيا، وجيوز أن جتعل

    

من كثرة نوائب الدهر ال ندري ما الذي نعاتب منها؛ لكثرة الرزايا فال ندري أيها نطالب : يقول
  . يريد فيه موتته أو يف هذا الفعلبالوتر فيه، وجيوز أن يريد يف الدهر، وجيوز أن

  وقد كان يعطى الصبر والصبر عازب  من فقدنا صبرنا عند فقده مضى

مضى باملوت من فقدنا صربنا مبصيبته، فقد كانت حياته لعظم صربه، يعطينا الصرب إذا بعد عنا : يقول
  .واملعىن أنه كان يشجعنا على احلرب ويعلمنا الثبات. الصرب

 في جانبيها الكواكب أسنته  في سماء عجاجٍةيزور األعادي 

شبه . إنه كان يزور األعداء يف مساء العجاجة، وكانت أسنته يف جانيب هذه السماء كواكب: يقول
الغبار املتراكم بالسماء، وأسنة املمدوح اليت تلمع من خالل ذلك الغبار، بالكواكب الالمعة من 

  : السماء ومثله لآلخر

 أسنتنا نجوم سمائها جعلت   فوقهاحوافرها سماء نسجت

  مضاربها مما انفللن ضرائب  عنه والسيوف كأنما فتسفر

مجع : واملضارب. والسيوف للحال: والواو يف قوله. أي عن املرثي: فعل العجاجة، وعنه: فتسفر
  .مجع الضريبة وهو الشيء املضروب بالسيف: والضرائب. املضرب، وهو حد السيف

ي هذه العجاجة عن هذا املرثي، ومضارب السيوف كلها منكسرة؛ من كثرة ما كانت تنجل: يقول
  .قتل ا األعداء، فكأا النفالهلا مواضع الضرب

  لهن وهامات الرجال مغارب  شموساً والغمود مشارقٌ طلعن
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  .شبهها بالسيوف ملا انتضيت من أغمادها. نصب على التمييز: ومشوساً. فعل السيوف: طلعن

طالع هذه الشموس، األغماد لظهورها منها، ومغارا، هامات الرجال؛ ألا تغيبت فيها فهن م: يقول
  .يطلعن من مطالعها، وهي األغماد، ويغربن يف مغارا، وهي اهلامات

  ولم يكفها حتى قضتها مصائب  مصائب شتى جمعت في مصيبٍة

يف مصيبٍة واحدة؛ ألنه كان ميوت ليست هذه مصيبةً واحدةً، بل هي مصائب متفرقة، مجعت : يقول
إنا شامتون : خلقاً كثرياً، فماتوا مبوته، ومل يكفها ذلك حىت تبعتها مصائب أخر، وهي أقوال العداة

  .مبوته، فإن هذه مصيبة انضمت إليها

 فباعدنا منه ونحن األقارب  رثى ابن أبينا غير ذي رحم له

  . أبيناابن: فاعله، ومفعوله: وغري. أي رحم، ورق: رثى

رثى هذا امليت، الذي هو ابن أبينا، من هو غري ذي رحم لنا، بل هو بعيد عنه وعنا، وباعدنا : يقول
  .هذا الراثي عن هذا املرثي، وحنن أقاربه وبنو عمه

  وإال فزارت عارضيه القواضب  وعرض أنا شامتون بموته

  .ومها العذاران: جانبا اللحية: العارضان

  .ا شامتون مبوته، إال أنه كذب، وزارت السوف عارضيهعرض الراثي أن: يقول

  !لنجٍل يهودي تدب العقارب؟  أليس عجيباً أن بين بني أٍب

  .كناية عن النميمة: تدب العقارب

ووصفه بأنه ابن يهودي لذلته ! أليس من العجائب أن تدب عقارب ولٍد يهودي، بني بين أٍب: يقول
  .اشتهر عنهم مكامتة عداوة املسلمني، واملشي بينهم بالسعاياتأراد بأن اليهود : وقيل. وحقارته

  دليالً على أن ليس هللا غالب  إنما كانت وفاة محمٍد أال

ومثله . كانت وفاة حممد، املرثي يف عزته ومنعته وجمده، دليالً على أن اهللا تعاىل ال يغلبه أحد: يقول
  : أليب متام

  مع القضاء ذليلأن العزيز   فقتل محمٍد لي شاهد كفي

  وقال ميدح احلسني بن إسحاق التنوخي 

  ويا قلب حتى أنت ممن أفارق  البين حتى ما تأنى الحزانق هو
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وتأىن أي " قل هو اهللا أحد"إضمار للبني، ومل جير له ذكر، وذلك لتعظيم األمر ومثله قوله تعاىل : هو
  .عةمجع احلزنقة وهي اجلما: واحلزانق. تتأىن: تثبت، وأصله

هو البني املتناهي الذي كنا حناذره، حىت أن اجلماعات ال تقف وتثبت، وحىت أنت يا قليب من : يقول
  .أن البني بلغ حداً إذ ارحتل القلب فارحتل مع ما ارحتل: يعين. وجد ممن أفارقه يف أحبايب

  فريقي هوى منا مشوقٌ وشائق  وقفنا ومما زاد بتاً وقوفنا

: يقال. نصب على احلال من النون واأللف يف قوله وقوفنا: فريقي هوى: قولهو. فاعل زاد: وقوفنا

هو املعشوق؛ ألنه احلامل على : هو العاشق الذي شاقه غريه، والشائق: شاقين الشيء، واملشوق
  .االشتياق فهو شائق، وأنا مشوق

: ا عليه، وحنن فرقتانوقفت أنا واحلبيب للتوديع ومن مجلة ما عمنا أنا وقفنا يف حاٍل ما كن: يقول

  .أحدمها حمب مشوق واآلخر حمبوب يشوق صاحبه، بعد فراقه

    

 بهاراً في الخدود الشقائق وصار  وقد صارت األجفان قرحى من البكا

هي اليت تدعى شقايق النعمان، وهي : والشقائق. مجع ارة، وهي شيء أصفر، من الرياحني: البهار
  .السم، وقرحى غري منونٍة، صفة األجفان، واملعىن واحدقرحاً منوناً على ا: وروى. محر

قد صارت األجفان قرحية من البكاء غداة التوديع خلوف الفراق، وصار اراً أصفر يف اخلدود : يقول
  : الشقائق، ومثله البن املعتز قوله

 التفاح بالياسمين بدلت  لم تشن شيئاً ولكنها

 ومولود، وقاٍل ووامق يتٌوم  اجتماع وفرقةٌ: على ذا مضى الناس

أن : يعين. اجتماع وفرقةٌ: وذلك، إشارة إىل ما تقدم مث فسره فقال. مضى الدهر أي على هذا: وروى
: الناس جيتمعون تارةً ويتفرقون أخرى، وواحد ميوت وآخر يولد وواحد مبغض وآخر عاشق، وقيل

  .ود، ومبغض بعد عاشق، ومثله لألعشىأن معناه أن بين آدم على اجتماع بعد فرقة، وميت بعد مول

 فلله هذا الدهر كيف ترددا  شباب وشيب، وافتقار وثروةٌ

  وشبت وما شاب الزمان الغرانق  حالي والليالي بحالها تغير
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وهو فعل مضارع، وأصله تتغري، ألن احلال مؤنث فحذف أحد : تغري: وروى. فعل ماض: تغري
  .غرانيق: هو الشاب الناعم، ومجعه: والغرانق. واألول أوىل. التاءين

  .إن الليايل قد أثرت يف وغريتين، وهي حباهلا، وشبت أنا والزمان ال يتغري عن حاله وجدته: يقول

  أين منها النقانق؟: وعن ذي المهاري  أين الجن منا بجوزها؟: البيد سل

وهي اإلبل املنسوبة إىل . املهريةمجع : واملهاري. أي بواسطها: مجع البيداء، واهلاء يف جبوزها: البيد
  .مجع النقنق، وهو ذكر النعام: والنقانق. مهرة بن حيدان، وهي قبيلة

أيضاً عن حال إبلنا يف سرعة : وسلها! هل اجلن تقطع وسطها كما نقطعها حنن: سل املفاوز: يقول
  .سريها، هل تقطها النعام كما تقطها إبلنا؟ ألن النعام موصوفة بسرعة السري

  محياك فيه فاهتدينا السمالق  دجوجي كأنا جلت لنا يٍلول

أي : السمالق، وجلت: مجع السملق، وهي األرض البعيدة األطراف، وفاعل جلت: السمالق
  .أظهرت

  .وكم ليلة مظلمة؟ كأمنا أظهرت لنا املفاوز وجهك املضيء حىت اهتدينا بضوئه: يقول

  بان لوال األيانقوال جابها الرك  زال لوال نور وجهك جنحه فما

وهو مجع : مجع األينق: واأليانق. للسمالق أو للبيد: جوانبه، وهو فاعل زال، واهلاء يف جاا: جنحه
  .الناقة

لوال نور وجهك ما زال ظالم الليل، ولوال النوق؛ ملا قطع الركبان تلك السمالق؛ لبعدها : يقول
  .وصعوبتها

شبارقمن السكر ف  أطار النوم حتى كأنني وهز ي الغرزين ثوب  

وليل دجوجي : عطف على قوله: وهو عطف على األيانق، وقيل. حتريك اإلبل ركباا يف السري: اهلز
  .ورب هز واألول أوىل: فكأنه قال

أي : واملعىن لوال األيانق ولوال هزها الذي طري النوم عين، ملا قطعنا هذه املفاوز، حىت كأنين من السكر
تعباً وضعفاً . أي مقطع خمرق: وثوب شارق. ومها؛ ركابان للبعري من اخلشب: لغرزينمن النعاس يف ا

  .واسترخاًء

 كيرانها والنمارق ذفاريها  شدوا بابن إسحاق الحسين فصافحت
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الذفرى من القفا هو املوضع : وقيل. العظم الناشز خلف األذن: والذفرى. أي غنوا وأحدوا: شدوا
يره شدوا باملمدوح، ابن إسحاق، فحذف املضاف، وأقام املضاف إليه وتقد. الذي يعرق من البعري

  .مقامه

حدى احلداة باسم املمدوح، بصوٍت كالغناء فسمعت اإلبل حدوهم فعرفت، ورفعت رءوسها، : يقول
  .حىت أدركت ذفاريها الرحال والوسائل

 عليها وترتج الجبال الشواهق  بمن تقشعر األرض خوفاً إذا مشى

يعين حدوا مبن إذا مشى على األرض اضطربت خوفاً، : تضطرب، وكذا، ترتج اجلبالأي : تقشعر
  .وإذا عال اجلبال الشاهقة اضطربت هيبةً منه

يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق  كالسحاب الجون يخشى ويرتجى فتى  

  .املطر: احليا. األسود: اجلون

طر، فهو ترجى منه األمطار، وخيشى منه إن هذا الرجل هو كالسحاب األسود الذي فيه امل: يقول
  .أي أنه مرجو خموف. الصواعق

  وتكذب أحياناً وذا الدهر صادق  تمضي وهذا مخيم ولكنها

إن السحاب قد تغيب، وهذا مقيم أبداً، وقد تكذب السحاب فال متطر وهذا صادق الدهر : يقول
  .فال خييب راجيه

 من ذكره والمشارق مغاربها  تخلى عن الدنيا لينسى فما خلت

    

اعتزل عن الدنيا استحقاراً هلا، وتعفف فما ازداد إال جاللة وعظماً فلم خيل من ذكره املشرق : يقول
  .واملغرب

 مداريها وهن المخانق فهن  غدا الهندوانيات بالهام والطلى

ذهب، والفضة املدارى واملدارة وهي شيء يفرق به الشعر، وهو املشط وقد يكون من ال: املدارى مجع
  .واحلديد والعاج واخلشب

يقول إذا السيوف اهلندية باهلام واألعناق، فبعضها مدارى يعملها يف اهلام، وبعضها خمانق للزومها يف 
  .األعناق وقطعها إياها

  وتخضب منهن اللحى والمفارق  منهن الجيوب إذا غزا تشقق
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عداءه، وختضب منها مفارق الرأس تشقق من هذه السيوف اجليوب، إذا غزا املمدوح أ: يقول
  .واللحى، إذا ضرب أعداءه ا

  ويصلي بها من نفسه منه طالق  من حتفه عنه غافٌل يجنبها

  .ملن: للسيوف، والتذكري: التأنيث

  .يقول جينب هذه السيوف من غفل هالكه عنه، ويصلى ا من صارت نفسه طالقةً منه

  كتاً والسيف عن فيه ناطقيرى سا  ما ناطقٌ وهو ساكتٌ؟: يحاجي به

  .املعماة: أي يغالط، واألحجية: حياجي

هذا الرجل؛ ألنه يرى ساكتاً إذا : ما ناطق ساكت؟ فجواب ايب: حياجي ذا الرجل فيقال: معناه
  .ويف احلرب، السيف ينطق عنه بقتل أعدائه، فيقوم فعل السيف مقام لفظه. أمسك عن الكالم

  وال عجب من حسن ما اهللا خالق  جبيحتى طال منك تع نكرتك

: إمنا نكرتك ملا رأيت حماسناً خارجة عن املعتاد، حىت تعجبت منك، مث عاودت نفسي فقلت: يقول

إين ملا مسعت بوصفك نكرتك فلما عاينتك رأيت : وجيوز أن يريد. وال عجب من صنع اهللا تعاىل
  .مصداق ما مسعت فزال التعجب عين

 كل حرٍب للمنية عاشق وفي  مال مبغضكأنك في اإلعطاء لل

كأنك مبغض مالك؛ لكثرة تفريقه للناس، وكأنك عاشق للموت يف كل حرب، ملالزمتك : يقول
  .دواعيها وأسباا

  وحل بها منك القنا والسوابق  قلما تبقى على ما بدا لها أال

وتقديره أال قل ما تبقى القنا . ترجع إليها أيضاً: واهلاء يف ا وهلا. فعل القنا، والسوابق: يبقى
  .والسوابق على ما بدا هلا، وحل ا من جهتك، من مدافعة الطعن بالقنا، وإجراء اخليل السوابق

ما تبقي احلرب على ما بدا هلا منك؛ ألنك إذا حضرا : تبقى ترجع إىل احلرب يقول: إن قوله: وقيل
  .أي يف تلك احلال. حال: ىل آخرهإ... وحل ا: وقوله. هزمت األعداء فال تبقى حرب

  فإن لحت ذابت في الخدور العواتق  اهللا واستر ذا الجمال ببرقٍع خف

  .مجع العاتق، وهي املرأة احلسناء: العواتق

اتق اهللا واستر مجالك بربقع، فإنك إن ظهرت لذوات اخلدور من النساء، اجلواري األبكار، : يقول
إن :  حاضت يف موضع ذابت أي إذا رأينك حضن؛ ألنه يقالوروى. ذبن وجداً بك، وشوقاً إليك
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أن احلسان من النساء باإلضافة إىل : وجيوز أن يريد بذلك. الشهوة إذا غلبت على النساء حضن
  .مجالك، مبرتلة من حاضت، يف باب سقوط درجتها عن صواحبها

بك السفار ما ذر شارقٌ ويحدو  سيحيي بك السمار ما الح كوكب 

  .وهي اإلبل: ول سيحيي وهو الليل لداللة الكالم عليه، وكذلك حيدو بك السفارحذف مفع

إن احملدثني بالليل حييون الليايل بذكرك وحديثك، واملسافرون حيدون إبلهم بك ما طلع جنم وما : يقول
  .طلعت الشمس، واألوىل أم يسمرون وحيدون بشعري اإلبل فيك

تحرم األقدار من أنت رازقوال  فما ترزق األقدار من أنت حارم   

 ترتق األيام ما أنت فاتق وال  تفتق األيام ما أنت راتقٌ وال

إن األقدار موافقةٌ لك، فترزق من ترزق، وحترم من حترمه أنت، وال تنقض األيام ما تربمه : يقول
  .أنت، وال تربم ما نقضته أنت

  الحقبغير الالذقية وغيري  لك الخير غيري رام من غيرك الغنى

غريي من الناس طلب الغىن من : دام لك اخلري، وهذا دعاء له، مث عاد إىل ذكر نفسه وقال: يقول
  .غريك، والتحق بغري بلدتك، فأما أنا فال أفضل سواك عليك

 الدنيا وأنت الخالئق ومنزلك  هي الغرض األقصى ورؤيتك المنى

ه، ومنييت رؤيتك، والدنيا كلها مرتلك، وإن إن الالذقية هي الغرض األبعد الذي ال غاية بعد: يقول
  : كان مسكنك الالذقية، وأنت مجيع اخللق، مبا فيك من فضائل الناس كلهم، وهذا كقوله أيضاً

  إال رأيت العباد في رجل

     وهجى احلسني بن إسحاق على لسان أيب الطيب، فكتب إليه يعاتبه فأجابه 

  يري من إنائيوتحسب ماء غ  يا ابن إسحاق إخائي أتنكر

أي جتحد مؤاخايت لك، بعد ما عرفتها مين، وحتسب ماء غريي من إنائي، !: يقول معاتباً له أتنكر؟
  ! حتسب ما هجيت به من شعر غريي أنه من شعري فال متيز بني شعري وشعر غريي؟: وهو مثل يعين

  بأنك خير من تحت السماء  أأنطق فيك هجراً بعد علمي

  .قبيحالكالم ال: اهلجر

أأنطق فيك : أقول فيك فحشاً، بعد ما علمت أنك خري من يف األرض وحتت السماء، وروى: يقول
  .هجواً
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  وأمضي في األمور من القضاء  من ذباب السيف طعماً وأكره

  .خري من حتت السماء: عطف على قوله: وأكره

  !! ن القضاء يف األمورأقول فيك فحشاً بعد علمي بأنك أكره من حد السيف طعماً وأمضى م: يقول

  !فكيف مللت من طول البقاء؟  أربت على العشرين سني وما

ما زاد سين على عشرين سنة، فكيف مللت من طول حيايت حىت أهجوك فتقتلين؛ ألين إذا : يقول
  .هجوتك ال آمن على نفسي من اهلالك

 منه شيئاً بالهجاء فأنقص  وما استغرقت وصفك في مديحي

  وف مدحي فيك بعد، وما أدركت الغاية فكيف أنقص منه شيئاً باهلجاء؟ مل است: يقول

  !أيعمى العالمون عن الضياء  هذا الصبح ليٌل: قلت وهبني

وهذا مثلٌ ضربه يف أنه ! أيعمى العاملونعن ضياء هذا النهار؟! إن هذا النهار ليلٌ: هب أين قلت: معناه
م فضلههجاه، وذكره مغايرة ليتقبله الناس مبشاهد.  

  .إين عابثٌ يف ذلك: إنه كالنهار الذي ال خيفي ضوء الشمس فيه، ولقالوا: وقالوا

فداءه وهم فدائي جعلت  تطيع الحاسدين وأنت مرء 

حيتمل أن : وهم. أخرجه خمرج الدعاء. جعلت فداءه: وقوله. أتطيع، فحذف ألف االستفهام: أصله
 املرفوع، فيكون قد عطفه على ضمري املرفوع يكون عطفاً على التاء من جعلت، الذي هو ضمري

غري أن هاهنا . جعلت أنا فداءه وهم فدائي: املتصل من غري توكيد باملنفصل، وكان حقه أن يقول
وهم فدائي مجلة منفصلة : حسن ذلك لوقوع فداءه بني املعطوف واملعطوف عليه، وحيتمل أن يكون

ه فتكون الواو عطفت مجلة على مجلة، أو يكون عن اجلملة األوىل، فيكون هم مبتدأ وفداء خرب
  .للحال

جعلت أنا فداءه ! أتطيع احلاسدين الذين كذبوا علي، وتسمع كالمهم يف؟ وأنت الرجل: املعىن
  .جعلت فداءه ألفضاله علي، فهم فدائي لفضلي عليهم: يعين. واحلساد فدائي

حق أن توصف بالرجولية فال ينبغي أن وأنت مرء يعين أنت رجل مست: وجيوز أن يتم الكالم عند قوله
  .وجيوز أن يكون بعضه متصالً ببعض. تسمع كالم احلاسدين يف، مث ابتدأ بالدعاء له وعلى احلاسدين

  كالمي من كالمهم الهراء  نفسه من لم يميز وهاجي
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إمنا اهلاجي نفسه، من مل مييز كالمي من جزالته وحسن موقعه من كالم حسادي، الفاسد : يعين
ألن تركه الفرق بني كالمي، وكالمهم، ينىبء عن اجلهل، واجلهل ذم . الساقط، الذي ال معىن له
  .مذموم، فكأنه هجا نفسه

 بي أقل من الهباء فتعدل  وإن من العجائب أن تراني

. إن من العجائب أن تراين، وتعرف فضلي وعقلي، مث جتعلين عديالً إىل من هو أقل من اهلباء: يقول

  .ه ال وزن له وال خطرأن: يعين

  طلعت بموت أوالد الزناء  موتهم وأنا سهيٌل وتنكر

  .وأنا سهيل اليماين الذي بطلوعي متوت أوالد الزناء! أتنكر موت حسادي إذا رأوين؟: يقول

وذلك أن العرب تزعم أن ما نتج من أمهار اخليل، إذا ضرب الفحل أمه من دون إذن صاحبه فإنه 
  . فكذلك متوت احلساد بسبيبميوت إذا طلع سهيل،

  : وقال ميدحه أي احلسني بن إسحاق التنوخي

  لعل بها مثل الذي بي من السقم  مالم النوى في ظلمها غاية الظلم

  .للنوى خاصة: اهلاء يف ظلمها للنوى ألا مؤنثة، وجيوز أن يكون للمرأة وإن مل جير هلا ذكر ويف ا

أة عين، واختصاصه ا غاية الظلم له، فلعل به من السقم والعشق لومي البعد بتبعيد هذه املر: يقول
  : وبني ذلك بقوله. مثل ما يب فتعشق هذه املرأة الذي ذهب ا، كما أعشقها أنا

  لم تكن فيكم خصمي ولو لم تردكم  لم تغر لم تزو عني لقاءكم فلو

يدةً لكم؛ مل تكن النوى خصماً يل لو مل، تغر النوى علي مل تقتض علي رؤيتكم، ولو مل تكن مر: يقول
  .بسببكم

  بغير ولي كان نائلها الوسمي؟  بالعودة الظبية التي أمنعمةٌ

  .الذي يليه: أول املطر، والويل: الومسي

    

أتنمعم علي هذه احملبوبة اليت كالظبية بالعودة الثانية إىل الوصال، اليت كان إعطاؤها مرة : يقول
فجعل الومسي مثالً لألول، والويل مثالً . ن وصلها كالومسي الذي ال يتبعها الويلواحدة ال ثاين هلا؟ فكا

  .للعودة

  ترشفت حر الوجد من بارد الظلم  فاها سحرةً فكأنني ترشفت
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  .ماء األسنان، وبريقها: إمنا خص السحرة، ألنه وقت تغري األفواه ونكهاا، والظلم

ملا استعذبت : يعين.  حر الوجد من أسنان بواردمصصت فاها وقت السحر، فكأنين مصصت: يقول
ازددت عشقاً، فازداد بذلك وجدي، وحصل حر الوجد يف قليب، والربودة يف فمي، كما قال يف 

  : موضع آخر وهو

 !برود وهو في كبدي جمر بفي

  ومبسمها الدري في الحسن والنظم  فتاةٌ تساوي عقدها وكالمها

الدر، وثغرها الذي : عقدها املنتظم من الدر، وكالمها الشبيه: ء وهيتشات منها ثالثة أشيا: يقول
  : تبسمت عنه كالدر فهي مشاته يف حسنها ونظامها وهو أبلغ من قول البحتري

  ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه  لؤلٍؤ تبديه عند ابتسامها فمن

  .ألنه زاد عليه ذكر العقد

   في الريح والطعممعتقةٌ صهباء  والمندلي وقرقفٌ ونكهتها

  .البيضاء املشربة محرة، وهي صفة اخلمر: والصهباء. اخلمر: والقرقف. أراد به العود: املنديل

فمنها العود الذي يبخر به، ومنها اخلمرة الصافية فهي : هذه الثالثة أيضاً متشاة وهي الرائحة: يقول
  .رائحة فمهامتشاة يف الريح والطعم فللعود نكهتها، وللخمر طعمها، و

  وأطعنهم والشهب في صورة الدهم  كأني لست أنطق قومها جفتني

  .السود: والدهم. اخليل البيض: الشهب

يقول جفتين هذه املرأة كأين لست أنطق قومها نظماً ونثراً، وكأين لست أطعنهم إذاً إال على خيل 
 قومها مذموماً جباناً حىت لست ذليالً يف: دهم وشهب، وعذار قد اسودت فكأا دهم، فكأنه يقول

  .جتفوين

  وتنكزني األفعى، فيقتلها سمي  يحاذرني حتفي كأني حتفه

خياف من مويت : إذا غرزته ومل تعضه يقول: نكزته األفعى: يقال. الغرزة بشيء مثل اإلبرة: النكرة
 ذلك إشارة فكأين قتلتها بسمي، حىت كأين دوا، وكل! وتنكزين األفعى فتموت! كأين موت للموت
  .إىل قوته وشجاعته

  وبيض السريجيات يقطعها لحمي  الردينيات يقصفها دمي طوال
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  .يكسرها: ويقصفها. السيوف: الرماح والسرجييات: الردينيات

: وقيل. إن الرماح والسيوف ال تؤثر يف أبداً، وحلمي ودمي يؤثران فيها، ويكسراا ويقطعاا: يقول

فمن أراد قتلي كثر الضرب والطعن عليه، يف طلب ثأري، حىت تكسر . أين عزيز يف قومي: أراد
  .الرماح والسيوف عليه

  أخف على المركوب من نفسي جرمي  السرى برى الدى فرددنني برتني

رددنين، واألوىل يف أخف الرفع؛ ألنه وما بعده : مؤنثة، وقد جعلها مجعاً للسرية؛ فلذلك قال: السرى
فهو وإن وقع موقع احلال فال يتغري اإلعراب من حيث الصورة، وجيوز فيه مجلة من مبتدأ وخرب، 

  .النصب على بعض الوجوه

أحنفتين السرى حىت قطعتين كقطع السكاكني فتركتين خفيفاً غاية اخلفة، حىت كأين على : يقول
  .املركوب أخف جرماً من نفسي؛ ألنه من أخف األشياء

   عيناي شاءهما علميإذا نظرت  من زرقاء جو ألنني وأبصر

وهي تثنية : هي زرقاء اليمامة، وكانت موصوفة حبدة البصر وقد روى شأوامها علمي: زرقاء جو
أي غايتهما علمي والتثنية للعينني أي سابقهما وهو فاعل من شاء إذا سبق وروى . الشأو، وهو الغاية

رأة؛ ألا أبصرت بعينها، وأنا أبصر سأوامها علمي يقول ردين السرى خفيفاً بصرياً أبصر من هذه امل
  .علمي يسبق نظر عيين فقبل إبصار العينني تبصر عيين كما هو عليه. بالقلب والعلم

  كأني بني اإلسكندر السد من عزمي  دحوت األرض من خبرتي بها كأني

بىن كأنين من خربيت، ومعرفيت باألرض، دحوت األرض لكثرة تردادي ا، وكأن اإلسكندر : يقول
  .سد يأجوج ومأجوج من عزمي؛ لقوته، ورفعته، ومضائه يف األمور

 حتى جل من دقة الفهم فأبدع  أللقى ابن إسحاق الذي دق فهمه

أي كأن اإلسكندر بىن السد من عزمي الذي صممته على قصد ابن إسحق وكأين دحوت األرض من 
وهو . رتفع أن يوصف بدقة الفهمخربيت ا أللقى ابن إسحاق الذي دق فهمه وعظم إبداعه حىت ا

  .برتين السرى بري املدى أللقى هذا الرجل: وقيل. حىت جل عن دقة الفهم: املراد بقوله

    

  يلذ بها سمعي ولو ضمنت شتمي  من ألفاظه اللغة التي نوأسمع
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 أللقى ابن إسحاق، وأمسع من ألفاظه، وعباراته الشريفة، اللغة اليت استلذها، وإن كانت: يقول

  !.متضمنة شتمي

 بدر النجوم بنى فهم وعرنينها  يمين بني قحطان رأس قضاعٍة

  .بدل من النجوم: مقدم األنف وأعاله، وبىن فهم: العرنني

اليت هي قبيلة من قحطان، وعرنني قضاعة أيضاً، : إنه ميني بين قحطان كلهم، ورأس قضاعة: يقول
  . جنوماً وجعله بدراًالذين هم رهطه األدنون فجعلهم: وهو بدر بين فهم

  صرير العوالي قبل قعقعة اللجم  بيت األعداء كان استماعهم إذا

: إذا جاء أعدؤه ليالً مسعوا صرير الرماح يف عظامهم قبل استماعهم إىل صلصلة اللجم، يعين: يقول

سراج إنه يبادر إىل أخذ الرمح، وإن مل جيد فسحة إل: وقيل. أم ال يشعرون حىت تصري احلال هذه
  .فرسه وإجلامه ركب بغري سرج وجلام

  به يتمهم فالموتم الجابر اليتم  األعزاء المعز وإن يئن مذل

  .مذل األعزاء معز األولياء: وتقديره. وإن يئن وإن حين ومعناه واحد: روى

يتم هو يذل أعاءه وإن كانوا أعزاء، ويعز أولياءه املستجريين به وإن كانوا من أعدائه الذين أ: يقول
أوالدهم، فالذين يؤمتهم جيرب يتيمهم ويرضيهم، ويقوم هلم مقام اآلباء يف النفقة عليهم واإلحسان 

  .إليهم

  فممسكها منه الشفاء من العدم  تمس داء في القلوب قناته وإن

بفتحها، فاألول يريد به املمدوح والثاين يده، ألا املوضع : فممسكها بكسر السني، وروى: وروى
  .أي إمساكها: ميسكه به، وجيوز أن يريد به املصدرالذي 

إن أمست قناته داًء يف قلوم؛ لطعنه إياهم ا فالذي ميسك القناة عنهم هي يده، شفاؤهم من : يقول
  .الفقر، إمساكه هلا يشفي من الفقر

  على الهام إال أنه جائر الحكم  طاغي الشفرتين محكم مقلد

جانباه، وقد جعل احلكم على رءوس األعداء، غري أنه جائر احلكم من إنه تقلد سيفاًن طغى : يقول
  .كثرة القتل

  يرى قتل نفس ترك رأس على جسم  عن حقن الدماء كأنه تحرج
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إن سيفه يتأمث عن حقن الدماء، فكأنه يرى القتل يف االحتساب وااللتذاذ كترك الرءوس على : يقول
 سيفه ال يقتل إال الكفرة، الذين يكون اإلمث يف الكف إما ألن. األماكن، وحترجه عن حقن الدماء

لعدم التمييز منه، أو ألنه مجاد ال يلزمه إمث يف القتل، مث نزه : عنهم، أو يريد بيان كونه جائر احلكم
  : نفس املمدوح فقال

  على كثرة القتلى برياً من اإلثم  ابن إسحاق الحين كحده وجدنا

  .كجده باجليم: وروى

نا هذا الرجل كحد السيف مضاء يف براءته من اإلمث كرباءة السيف من اإلمث، مع كثرة وجد: يقول
  .القتلى منه، ألنه ال يقتل إال املستحق

  أللحقه تضييعه الحزم بالحزم  الحزم حتى لو تعمد تركه مع

ا أحزمه يف إذ: يعين! إنه مع احلزم يف مجيع األمور، حىت لو تعمد ترك احلزم ألحلقه ذلك باحلزم: يقول
وهو اجلود وتبذير املال، يف طلب اد؛ فكأن تركه احلزم حزماً منه ملا : بعض األمور، كان ذلك احلزم

  .فيه من اقتناء احلمد واد

 الطبع الكريم إلى القدم ألخره  وفي الحرب حتى لو أراد تأخراً

إنه : يعين. ب ألخره طبعه إىل التقدمإنه مع احلزم يف اقتناء املعايل، لو أراد أن يتأخر عن احلر: يقول
  .إذا نوى أن يتأخر عن احملاربة قدمه إليها طبعه الكرمي

  بها فضلةٌ للجرم عن صاحب الجرم  رحمةٌ تحيي العظام وغضبةٌ له

له رمحة واسعة حبيث حتيي العظام البالية، وله مع هذه الرمحة غضب متجاوز عن احلد، حبيث : يقول
جرم ارم فيهلكه ويفنيه، وقيل أراد أنه واسع الرمحة له مع ثورة الغضب فضلة أنه يفضل غضبه على 

  .متسكه لغضبه فهو مالك أمره

  على وجنتيه ما انمحى أثر الختم  ورقة وجٍه لو ختمت بنظرٍة

له رقةٌ بوجهه حىت لو ختمت عليه بنظرة أو لو نظرت إليه لبقيت على وجهه : يصفه باحلسن ويقول
  .ط حيائه، وألثر اخلتم فيه أثراً ال ينمحي أبداًمحرة؛ لفر

  وعف فجازاهن عني على الصرم  الغواني حسنه ما أذقتني أذاق

حسنه أذاق الغواين من أمل العشقف ما أذاقتين الغواين منه، وصار عفيفاً فجاز الغواين عين : يقول
  .بترتهه عنهن على ما فعلن يب من اهلجران
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لهذا األبي الماجد الجائد القرم  لهم أنامن على الغبراء أو فدى  

    

. يفدي هذا الشريف اجلواد السيد، كل من على األرض، أوهلم أنا البادىء بالفداء له قبلهم: يقول

  .اسم األرض: والغرباء

  فما الظن بعد الجن بالعرب والعجم  حال بين الجن واإلنس سيفه لقد

! اجلن عن قصدهم الشر لإلنس، فإذا كان تأثريه يف اجلنحجز سيفه بني اجلن واإلنس؛ فمنع : يقول

يعين أن سيفه أخاف اجلن . وروى بني اجلن واألمن سيفه. فما الظن باإلنس؛ يف دفع بعضهم عن بعض
  .وأزال عنهم األمن والسكون

  جرت جزعاً من غير ناٍر وال فحم  وأرهب حتى لو تأمل درعه

فلو أنه أحد النظر إىل درعه لذابت؛ خوفاً منه، من غري ! قد أخاف كل شيء حىت اجلمادات: يقول
  .نار وفحم، وإن مل يكن هلا متييز وعقل

  لقيل كريم هيجته ابنة الكرم  فلوال جوده غير شارٍب وجاد

لوال علمنا بأنه صاح مع كثرة جوٍد منه، لقلنا إنه لفرط جوده سكران، وإن الذي محله على : يقول
  . له من اخلمرجوده هو سكره الذي حصل

 والحاسدو لك بالرغم بشهوتنا  أطعناك طوع الدهر يا ابن ابن يوسٍف

وهو : احلاسدون على الرغم: وروى. أراد م احلاسدون لك، غري أنه حذف النون: احلاسدو لك
عطف على الضمري يف أطعناك الذي هو النون واأللف، وحسن العطف على الضمري املتصل املرفوع 

  . املنفصل لطول الكالممن غري تأكيد

أطعناك طاعة الدهر لك، وأطعناك أبد الدهر، بشهوٍة وحمبة، والذين حسدوك أطاعوك على : يقول
  .رغم منهم وذل

  لخلناك قد أعطيت من قوة الوهم  بأن تعطى فلو لم تجد لنا وثقنا

  .كان حقه أن ينصب الياء من تعطى بأن، غري أنه سكنه ضرورةً

 وثقنا بأنك تعطينا، حىت لو مل تعطنا لظننا أنك قد أعطيتنا من قوة الوهم وملا لقوة ظنوننا: يقول
  .شاهدنا من دوام جودك وكثرة عطاياك

  وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي  بتقريظك في كل مجلٍس دعيت
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هذا الذي مدح األمري، : مدحي لك فقيل: دعيت، أي مسيت مبدحي لك، يعين صار امسي: روى
وظن الذي يدعوين ويسميين . هذا الذي قيل فيه كذا: وقيل. صار امسك مدحي إياك: وعلى األول

  .يا من أثىن على األمري ويا مادح األمري: الثناء عليك، فيدعوين به، فيقول: أن امسي

  بما نلت حتى صرت أطمع في النجم  وأطمعتني في نيل ما ال أناله

  .أعلق بالنجم: روى

 ال أكاد أصل إليه، حىت صرت أطمع يف نيل النجم الذي يعجز عن نيله كل أطمعتين يف نيل ما: يقول
  .حي

 ذهباً لي مرةً منه بالكلم فكل  إذا ما ضربت القرن ثم أجزتني

أنت تضرب الطعنة الواسعة فإذا ضربت القرن مث أردت أن تعطيين اجلائزة فكل يل ملء : يقول
  .اجلراحة ذهباً، واهلاء يف منه راجعة إىل القرن

  ونفس بها في مأزق أبداً ترمي  لك ذمي نخوةٌ يمنيةٌ أبت

  .الكربياء: النخوة

أحدمها أن املمدوح كان مييناً واملتنيب أيضاً : ابت ذمي لك خنوتك اليمنية، وأراد به وجهني: يقول
كونك من اليمن تأىب نفسي أن تذمك مع ما كان بيننا من : فيقول. ينسب إىل كندة، وهم من اليمن

أن خنوتك يف نفسك ومهتك العالية مينعاين عن ذمي لك وعن هجوك، وكذلك يأىب : لرحم، أو يريدا
إمنا ذكر ذلك ألنه كان متهماً جو ذلك : وقيل. ذمي لك، نفسك اليت ترمي ا يف كل معركة

  .املمدوح، فأراد إزالة هذه التهمة عن نفسه ذا القول

 ان قراه مكمن العسكر الدهملك  لو كان ذا الشخص نفسه: فكم قائٍل

  .الكثري: والدهم. الظهر: القرى

. لكان ظهره مستقراً للعسكر الكثري! لو كان نفس هذا املمدوح جسم: كم من قائل يقول: يقول

  .يصف سعة نفسه وعظمها، وأن بعضها يسع الكثري من العسكر

  علي امرٌؤ يمشي بوقري من الحلم  واألرض أعني تعجباً وقائلٍة

  ! علي رجلٌ ميشي، عليه مثلي من احللم: ورب قائلٍة، وأعين ا األرض على وجه التعجب: وليق

  تواضعت وهو العظم عظماً عن العظم  فلما لم تكلم مهابةٌ عظمت
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عظم قدرك، فمنعت هيبتك أن تكلم، فلما علمت أن الناس هابوك تواضعت فتعظمت بذلك : يقول
  .التواضع رفع النفس عن التكرب: يعين. تواضع هو عني العظمالتواضع عظماً عن العظم، وذلك ال

  : ودخل على علي بن إبراهيم التنوخي فعرض عليه كأساً بيده، فيها شراب أسود فقال ارجتاالً

  صحوت فلم تحل بيني وبيني  ما الكأس أرعشت اليدين إذا

  .أي مل متنع، وهو فعل الكأس: مل حتل

    

س، وهي اخلمر، فأرعشت يديه من السكر، صحوت أنا، فلم حتجز إذا شرب غريي الكأ: يقول
أراد مل حتل بيين : وقيل. فأجرى العقل جمرى النفس؛ ألن قيام النفس بالعقل. اخلمر بيين وبني عقلي

  .وبني جدي؛ ألن جدي ال يفارقين أبداً

 ماء مزٍن كاللجين فخمري  هجرت الخمر كالذهب المصفى

شبه الذهب املصفى يف لوا، وعدلت إىل املاء الصايف، الذي يشبه لونه تركت اخلمر اليت ت: يقول
  .الفضة لصفائه

 شفة األمير أبي الحسين على  أغار من الزجاجة وهي تجري

  .أغار من املدامة: روى

  .أحسد أقداح اخلمر إذا جرت على شفته حيث تتشرف به فأمتىن ذلك الشرف يل دوا: يقول

  . لكون الشراب كان أسواداً، فرته شفته عنها والقصة تدل على ذلكإمنا أغار عليها: وقيل

  بياض محدقٌ بسواد عين  كأن بياضها والراح فيها

شبه بياض الزجاجة ببياض العني، والشراب األسود بسواد العني، وحقق التشبيه بإحداق البياض 
  .بسواد العني، كإحداق الزجاجة بسواد الشراب

  فطالب نفسه منه بدين  نطالبه برفٍد أتيناه

إنه أوجب على نفسه العطاء؛ : يعين. أتينا املمدوح نطلب منه العطاء، فطالب نفسه بدين الزم: يقول
  .جلوده وسخائه

  : وشرا فقال

  وهنئتها من شارٍب مسكر السكر  ابن إبراهيم صافية الخمر مرتك
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أمرأتك؛ ألن هذه : ينبغي أن يقولوالثاين أنه كان . مرأتك، فحذف اهلمزة ضرورة: مرتك أصلها
فهو شاذ . اللفظة على االنفراد ال تستعمل إال باأللف، فإذا أتبعت هناك جاز استعماهلا من غري األلف

  .من وجهني

ال يغلبه السكر بشرب : يعين. جعل اهللا لك هذه اخلمرة هنيئة مريئة لك، يا من يسكر السكر: يقول
  .اخلمر بل يغلب هو السكر

  فشبهتها بالشمس في البدر في البحر  ميا في الزجاج بكفهالح رأيت

  .اسم من أمساء اخلمر: احلميا

رأيت اخلمر يف الزجاج على يده، فشبهت اخلمر؛ لصفائها ورقتها وضيائها بالشمس، وشبهت : يقول
  .بالزجاج بالبدر؛ لبياضه ونقائه، وشبهت كفه بالبحر؛ لكثرة سخائه وعطاياه

  نأى أو دنى يسعى على قدم الخضر   كان حاضراًما ذكرنا جوده إاذ

  .ضمري اجلود: اسم كان

إنه ال يذكر يف : إن جوده يف سرعته ووصوله إىل الناس كأنه يسعى على قدم اخلضر، ألنه يقال: يقول
  .موضع إال وكان حاضراً يف ذلك املوضع

  .سرع ما نريدسواء كان املمدوح نائياً أو دانياً فإن جوده يصل إلينا يف أ: يقول

  : وقال أيضاً ميدحه

 المنوطة بالتناد لييلتنا  أحاد أم سداس في أحاج؟

وهذا البناء للتكرار، فإذا . أم سداس: أأحاد، فحذف اهلمزة لدااللة قوله: أراد االستفهام كأنه قال
قة العدد، وإمنا جاءين القوم أحاد، أراد به واحداً واحداً، وكذلك ما زاد عليه، وال يراد به حقي: قال

خص السداس دون ما فوقها من سباع وغريه؛ ألن العرب ال تستعمل هذا املثال فيما فوق سداس، 
يف كتاب اإلبل هذا املثال فيما زاد على سداس : فقد ذكر أبو حامت. هذا قول بعضهم، وليس بواضح

  .ام الدنيا على هذا العددإمنا خص هذه ألا ليايل األسبوع، ومدار أي: فاألوىل أن يقال. إىل عشار

إنه أراد ها هنا : وقيل. إن هذه الليايل جاءت واحدة واحدة أم ستة ستة مجعت يف واحدة: يقول
واحدة هذه الليلة أم ستة ليال جمموعة يف واحدة؟ فكأنه يقول هذه الليلة واحدة أو ليايل األسبوع 

يلتنا تصغري ليلة؛ وإمنا صغرها مع وصفه هلا لي: وقوله. كلها، وهي يف طوهلا كأا متصلة بيوم القيامة
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إمنا : أو يقال. بالطول؛ إشارة إىل أا يف نفسها قصرية وإن كانت هي عنده طويلة؛ لطول سهره فيها
  : صغرها على سبيل التعظيم كقول بعضهم

  دويهية تصفر منها األنامل

تنادى بعضهم بعضاً، ويدل على هذا يوم الرحيل إىل األعداء للمحاربة، و: أراد بيوم التنادي: وقيل
  : قوله

  أفكر في معاقرة المنايا

فكأنه طالت عليه هذه الليلة لسهرة تفكراً يف قتل األعداء فإذا وصل إىل مراده قصرت عليه وزال 
  .عنه السهر

  خرائد سافراتٌ في حداد  بنات نعٍش في دجاها كأن

هي : واحلداد. بها على احلال، فتكون مكسورةجيوز فيها الرفع صفة خلرائد، وجيوز نص: سافرات
  .الثياب السود

    

كأن هذه الكواكب يف ظلمات هذه الليلة الطويلة نساء بيض الوجوه قد كشفن وجوههن، : يقول
فشبه الكواكب بوجوه اجلواري السافرات، وشبه الليل يف سواده بالثياب السود . ولبسن ثياباً سوداً

  .اليت تلبسها اجلواري

  وقود الخيل مشرفة الهوادي  في معاقرة المنايا أفكر

. مجع اهلادية، وهي العنق: واهلوادي. حماربتها، من العقر: معاقرا: وقيل. أي مالزمتها: معاقرة املنايا

  .نصب على احلال: ومشرفة

تال، طال علي هذا الليل مما أفكر يف مالزمة املنايا وممارستها يف احلروب واإلقدام على الق: يقول
  .معناه ال أفكر يف معاقرة املنايا: وقيل. ولذلك أفكر يف قودي اخليل إىل احلرب مشرفة األعناق

  بسفك دم الحواضر والبوادي  للقنا الخطي عزمي زعيماً

. املكفول له: والقنا. هو الكفيل: عزمي، والعزم: نصب على احلال من أفكر، وذو احلال: زعيماً

  .هو أبو الطيب: واملكفول عنه. املكفول به: اديوسفك دماء احلواضر والبو

. أفكر يف حال كوين زعيماً للرماح بأن تسفك دماء الناس كلهم، أهل احلضر وأهل البدو: يقول

  .أفكر معناه ال أفكر يف معاقرة املنايا مع تكفل عزمي بسفك دم األعداء: وعلى إضمار ال يف قوله
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  التمادي في التمادي؟وكم هذا   كم ذا التخلف والتواني؟ إلى

  .هو اإلفراط يف األمور، وهو من املد، أو أراد ها هنا اإلفراط يف تأخريها: التمادي

إىل كم هذا التخلف والتقصري يف طلب العز، واقتناء املكارم، وإىل كم تستعمل التمادي : يقول لنفسه
  .يف التقصري وتتمادى متادياً بعد متاٍد

 الشعر في سوق الكساد ببيع  وشغل النفس عن طلب المعالي

  .وها هنا بالفتح. بالفتح املصدر، وبالضم، االسم: الشغل

معاتباً لنفسه إىل كم تشغل نفسك عن طلب املعايل؛ بأن تبيع الشعر يف سوق الكساد وتقتصر : يقول
  .عليه دون ما هو أجل منه، فأنت جتيد الشعر وال تصيب الصلة اليت تستحقها بشعرك

 يوم يمر بمستعاد وال  شباب بمسترٍدوما ماضي ال

إن الشباب إذا مضى، وهو الزمان الذي ال ميكن حتمل : يقول حاثاً لنفسه على لزوم الكائن قبل فوته
سواٌء كان من أيام ! املشاق يف طلب املعايل ال ميكن رده، فكذلك اليوم الذي مير ال ميكن إعادته

  .ضاًوروى مبستفاد بالفاء أي. الشباب أو غريها

 وجدته منها ف يالسواد فقد  متى لحظت بياض الشيب عيني

  .للعني: لبياض الشيب، ويف منها: رفع ألنه فاعل حلظت واهلاء يف وجدته: عيين

إذا رأت عيين بياض شعري، فكأمنا وجدت ذلك البياض يف كراهته عليها كأنه يف سوادها؛ : يقول
  .أثقل األشياء، فكذلك الشيبألن البياض يف سواد العني يكون عمي، وهو من 

  فقد وقع انتقاصي في ازدياد  ازددت من بعد التناهي متى

مىت ازددت يف السن، بعد تناهى األشد وذلك أربعون سنة كانت تلك الزيادة نقصاناً، ألنه : يقول
  .كلما ازداد السن بعد انتهاء الغاية، ازداد اجلسم نقصاً، فتكون زياديت حاصلة يف نقصان سين

  !على ما لألمير من األيادي؟  أن أعيش وال أكافي أأرضى

هل أرضى مبالزميت هذا التقصري والتخلف، وال أجازي هذا األمري على ما أسدى إيل من النعم : يقول
  ! مبدحي إياه؟

  وإن ترك المطايا كالمزاد  اهللا المسير إليه خيراً جزى

ه وعلى إبله يف املسري إىل هذا املمدوح، ودل بالدعاء يصف املشقة اليت مرت علي. مجع املزادة: املزاد
على أنه مل يذكره على سبيل الشكاية، وإمنا ذكره على سبيل الشكر، حيث أوصله إليه : للمسري
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وهي القرب البالية، وهذا التشبيه : وهزاهلا باملزاد. فاكتسب بسببه فخراً وماالً وذخراً، وشبه اإلبل
سري ترك املطايا خالية من القوت واللحم، لطول سفرنا كمزادنا اخلالية من إنه أراد أن امل: وقيل. جيد

  .الزاد، فتكون األلف والالم يف املزاد دالة على اإلضافة

 قوت يوٍم للقراد وفيها  فلم تلق ابن إبراهيم عنسى

  .رفع ألا فاعلة تلق: عنسى

زال حبال مل يبق فيها من اللحم قدر ما إن ناقيت مل تلق ابن إبراهيم، إال بعد أن صارت من اهل: يقول
  ! يقتاته القراد يوماً واحداً

  !فصير طوله عرض النجاد؟  يك بيننا بلد بعيد ألم

كان بيين وبني هذا املمدوح بلد بعيد، فصري هذا املسري طوله الطويل، كعرض النجاد يف : يقول
  .ودةوفيه التطبيق للمبالغة يف اجل. القصر، وقربه غاية القرب

    

  وقرب قربنا قرب البعاد  بعدنا بعد التداني وأبعد

  .منصوبان على املصدر: وبعد التداين، وقرب البعاد. مفعول ما: بعدنا، وقربنا

إن املسري أبعد بعدنا، فجعله كبعد التداين الذي كان بيننا، وكذلك قرب املسري قربنا، مثل : يقول
  .يعين أبعد البعد وقرب القرب. قرب البعد الذي كان بيننا من قبل

  وأجلسني على السبع الشداد  جئته أعلى محلى فلما

ملا قصدته بعد هذا التعب، رفع مرتليت وأحسن جائزيت حىت إنه رفعين إىل السموات السبع : يقول
  .وأجلسين فوقها

  وألقى ماله قبل الوساد  تهلل قبل تسليمي عليه

 قبل أن أسلم عليه، وألقى إيل ماله قبل إلقاء الوسادة اليت جيلسين لقيين بطالقة وجهه، وتبسمه،: يقول
  .فوقها

  ألنك قد زريت على العباد  نلومك يا علي لغير ذنٍب

يا علي، نلومك وال ذنب لك، غري أنك قصرت وعبت على الناس بأفعالك وخصالك، فليس : يقول
  .ذلك بذنب، وإمنا هو فضلٌ منك وكرم

  هباتك أن يلقب بالجواد  ٍدال تجود على جوا وأنك
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  .ال جتود هباتك على جواد أن يلقب كذلك باجلواد: وتقديره. رفع ألا فاعلة جتود: هباتك

إن هباتك أبت أن يقلب أحد باجلواد غريك؛ ألا فاقت هبات غريك، حىت أخرجت جود : يقول
  : الناس عن كونه جواداً، وهذا مثل قول بعض الشعراء

 جودك الجواد بخيالً وأرى  ير قليالًمعروفك الكث رد

 ما حلت عاقبة ارتداد متى  كأن سخاءك اإلسالم؛ تخشى

إنك من شدة مواظبتك على السخاء صار سخاؤك كاإلسالم، ال حتول عنه، كما ال حتول عن : يقول
لزمه يف اإلسالم؛ خوفاً من عاقبة االرتداد؛ ألن عاقبته مذمومة، جيب على كل أحد التجنب منه؛ ألنه ي

  .ومثله أليب متام. العذاب الدائم: القتل، ويف اآلخرة: الدنيا

  لكثرة ما أوصوا بهن شرائع  وكأن المكرمات لديهم مضوا

طبعت سيوفك من رقاد وقد  كأن الهام في الهيجا عيون 

كأن هام أعدائك عيونٌ، وسيوفك مضروبة من النوم، فال يكون مسكنهاإال يف اهلامات، : يقول
  .كون النوم يف العنيكس

 فما يخطرن إال في فؤاد  وقد صغت األسنة من هموم

وخيطر، . خطر الرمح: خيطرن بالكسر أي الرماح وبالضم اهلموم، يقال: وروى. روى صغت وصغت
وخطر الشيء بالقلب خيطر، كأنك قد ضربت أسنة رماحك من اهلموم؛ ألن حملها القلوب، كما أن 

  .حمل اهلموم القلوب

  .أن قلوب األعداء ال ختلو من أسنة رماحك، كما ال ختلو من األحزان واهلموم: عىنوامل

 السبائب للطراد معقدة  ويوم جلبتها شعث النواصي

أي مضفورة الشعر : ومعقدة السبائب. للخيل ومل جير هلا ذكر، لداللة الكالم عليه: الكناية يف جلبتها
  .للذنب

أتيت ا مشعثةً نواصيها معقدة أذناا، ألا كانت مهيأة يف اليوم الذي حشرت اخليل و: يقول
  .للحرب

 بالالذقية بغي عاد لهم  وحام بها الهالك على أناس

  .للخيل، أي بسبب اخليل: اهلاء يف ا

  .وطاف اهلالك ذه اخليل على قوم كان هلم بغي عاد بالالذقية: يقول
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  من جيادوكان الشرق بحراً   الغرب بحراً من مياٍه فكان

وهو جيش املمدوح : كان األعداء بني البحرين، غريبها حبر الشام، وشرقيها حبر من جياد: يقول
فبني أا . أراد بالبحر من املياه، دماء القتلى: شبهه بالبحر لكثرته، ولبياض احلديد وبريقه فيهم وقيل

  .لكثرا كبحراملاء، واجلانب الشرقي من عتاق اخليل

  فظل يموج بالبيض الحداد  لرايات فيهخفقت لك ا وقد

  .يرجع إىل البحر من جياد: الضمري يف فيه

حتركت أعالمك يف البحر من اجلياد فكان ميوج بالسيوف البيض احملددة شبه بياض السيوف : يقول
  .مباء البحر

  فسقتهم وحد السيف حاد  بأكبد اإلبل األبايا لقوك

  .تنقاد، ومتنع أنفسها من اخلطاممجع األبية، وهي اليت ال : األبايا

فسقتهم مع غلظ . إن أعداءك رأوك بأكباد غالظ كأكباد اإلبل األبية، اليت ال تنقاد لصعوبتها: يقول
  .أكبادهم وحنوم وحد سيفك حاٍد م وسائقهم

 ألبستهم ثوب الرشاد وقد  وقد مزقت ثوب الغي عنهم

الضاللة، وألبستهم ثوب الرشاد واحلق، فصاروا قاتلتهم حىت انقادوا، وكشفت عنهم ثوب : يقول
  .راشدين بعد أن كانوا غاوين

  وال انتحلوا ودادك من وداد  تركوا اإلمارة الختياٍر فما

    

ما تركوا اإلمارة اختياراً، بل غصبتهم عليها، وما ادعوا ودك من اعتقاد قلوم، بل نفاقاً يف : يقول
  .حبك

 وال انقادوا سروراً بانقياد  يوال استفلوا لزهٍد في التعال

  ما اخنفضوا لك لزهدهم يف العلو، وال انقادوا لك سروراً باالنقياد، لكنهم انقادوا خوفاً : يقول

  هبوب الريح في رجل الجراد  هب خوفك في حشاهم ولكن

  .هب خوفك يف قلوم فطريها، كما ب الريح يف قطعة من اجلراد فتبددها: يقول

  مننت أعدتهم قبل المعاد  موتهم فلماقبل  وماتوا
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وإم ماتوا خوفاً منك، وملا صاروا كاملوتى، فكأم ماتوا قبل املوتة، حىت إذا مننت عليهم : يقول
  .أعدم قبل يوم القيامة بعفوك عنهم

 بها محو المداد محوتهم  غمدت صوارماً لو لم يتوبوا

بأن غمدت سيوفك عن قتلهم ا ولو مل يرجعوا عن ! كانوا قد ماتوا فأعدم قبل املعاد: يقول
  .معصيتك حملوم كما ينمحي املداد من األلواح

 من الكرم التالد بمنتصٍف  وما الغضب الطريف وإن تقوى

إن غضبك املستحدث وإن كان قوياً فال يؤثر يف كرمك األصلي القدمي، فال ميكنه أن يغلب : يقول
  .كرمك املتني

 أفئدةٌ أعادي تقلبهن   مواٍلفال تغررك ألسنةٌ

  .هم األصدقاء، وقد راعى فيه املطابقة، ومجع التأنيث يف تقلبهن لأللسنة: املوايل

ال تغتر بإظهارهم لك املوالة بألسنتهم فإن ألسنتهم وأفئدم مضمرةٌ للعداوة، فتغلب ألسنتهم : يقول
  .قلوب مضمرة على العداوة، فال تغتر بظاهر أحواهلم

  بكى منه ويروي وهو صادي  لموت ال يرثي لباٍككا وكن

  .ضمري باٍك: فاعل بكى

كن كاملوت ال يرحم، وال يرق لباٍك، يبكي من يده وفعله، ويروي املوت وهو عطشان بعد : يقول
  .الري، فيزداد عطشاً

  إذا كان البناء على فساد  الجرح ينفر بعد حيٍن فإن

  .فسادإذا تورم وظهر من أسفله : نفر اجلرح

أضمروا العداوة، ويتربصون بك الدوائر فال تغتر بإظهارهم : يقول حاثاً له على قتل الباقني منهم
املودة، فإك كاجلرح إذا كان اندماله على فساد، وغور فيه، فإنه يظهر غوره بعد حني، فكذلك 

  .حاهلم معك

  وإن النار تخرج من زناد  الماء يجري من جماٍد وإن

  .احلجر: أراد باجلماد

ال تأمن إظهار أحواهلم، فقد جيري املاء من احلجر الصلد، وكذلك النار اليت حترق كل شيء : يقول
  .خترج من الزناد احلديد
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فرشت لجنبه شوك القتاد؟  وكيف يبيت مضطجعاً جبان  

ه، يعين أن خوفك قد أثر تأثرياً ب: كيف ينام عدوك وهو جبان، مضطجعاً على فراش من قتاد: يقول
حىت كأنه نائم على شوك القتاد، هيبةً منك، وقد حيصل من اجلبان بعض أحواٍل ال حتصل من الشجاع 

  .أمريهم: ضرورة خوفاً، وجيوز أن يكون توحيد اجلبان ألنه أراد

 ويخشى أن يراه في السهاد  يرى في النوم رمحك في كاله

 يرى يف اليقظة ما يراه يف النوم، فال يرى هذا اجلبان رحمك أصابت كاله يف نومه، فخاف أن: يقول
  .يلذ له نوم أبداً، لذلك

  نزلت بهم فسرت بغير زاد  أبا الحسين بمدح قوٍم أشرت

أشرت إيل أن أمدح قوماً نزلت م فما أكرموين وخرجت من عندهم بغري زاد، فهل ترى أن : يقول
  ! أمدح من هذا فعله؟

   مراديوأنت بما مدحتهم  مدحتهم قديماً وظنوني

  .كأنه قد كان قصدهم قبل قصده املمدوح، ومدحهم فلم يثيبوه شيئاً

  .إم ظنوا أين مدحتهم، وما علموا أنك كنت أنت املقصود بذلك املدح: يقول

أنت أمرتين مبدحهم فيجب : إنه مدحهم بعدما أمره به هذا املمدوح، فلم يعطوه، فقال للمدوح: وقيل
  : ، وكنت ضامناً وقد أخذ هذا املعىن من قول احلكميعليك أن خترج ثواب مدحي هلم

  لغيرك إنساناً فأنت الذي نعني  جرت األلفاظ يوماً بمدحه وإن

 عن فنائك غير غاد وقلبي  عنك بعد غٍد لغاٍد وإني

  : ومثله أليب متام. إين غاٍد عنك بعد غٍد، وقليب غري مرحتل عن فنائك: يقول

 قلقت ركابي في البالد نوإ  الظن عندك واألماني مقيم

  وضيفك حيث كنت من البالد  محبك حيثما أتجهت ركابي

حيثما سرت ونزلت، فإين حمبك، وحيثث كنت من البالد فإين ضيفك، ألن عطاياك عظيمة : يقول
  : ومثله أليب متام قوله. وأياديك غري منقطعة وال فانية

  ومن جدواك راحلتي وزادي  طوفت في اآلفاق إال وما

    

إال أن بيت املتنيب أجود منه؛ ألنه دل على هذا املعىن يف املصراع األول مبعىن آخر، وأنه مل يقتصر 
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على الراحلة والزاد، ألن لفظ الضيف يتضمن سائر وجوه النعم والتعظيم، ألن من حكم الضيف أن 
  .يكون معظماً مكرماًن فبني أنه كذلك حيثما سار من البالد

  : أي ميدح علياً بن إبراهيم التنوخي. هوقال أيضاً ميدح

 فاسقها السم النقيعا وإال  أعطشها ربوعا! ملث القطر

للربوع، وقدمها للداللة، ونصب ربوعا على التمييز، كأنه : الدائم القطر، والكناية يف أعطشها: امللث
  .املنقوع: والنقيع.. من ربوع: قال

ذه الربوع من ربوع، وال تسقها ، وإن كنت البد يا دائم القطر، أعطش ه: خياطب املطر فيقول
  .فإين شاٍك منها؛ وقد بني العلة يف ذلك يف قوله! ساقيها، فاسقها السم النقيع

  فال تدري وال تذري دموعا  عن المتديريها أسائلها

 أصلها دور، :أي املقيمني ا واملتخريين هلا داراً، وكان األصل املتدوريها، ألن الدار: املتديريها: قوله
فهو من الواوي يقول أسائل هذه الربوع عن املقيمني فيها، فال تدري سؤايل وال جتيبين عنه وال تبكي 

  .الدموع مساعدة عن بكاء الذين كانوا فيها، حزناً على خلوها منهم

  زمان اللهو والخود الشموعا  اهللا إال ما ماضييها لحاها

هي اللعوب : والشموع. اجلارية الناعمة السهلة اخللق:  واخلودأي لعنها، وأصله قشرها اهللا،: حلاها
  .هي الصافية البياض: وقيل. املزاحة اللينة الكالم

لعن اهللا هذه الربوع إال ماضيها، وهو استثناء منقطع، لكن شيئني منهما قد مضيا، فإين ال : يقول
  .بوبةأحدمها زمان اللهو، والثاين اخلود الشموع وهي احمل: أدعو عليهما

  يكلف لفظها الطير الوقوعا  ممنعةٌ، رداح منعمةٌ،

  .جلوس الطري: والوقوع. السمينة الكبرية العجز: الرداح

إا منعمة ممنوعة الوصول إليها، مسينة حسنة الصوت واملنطق، فلو مسع الطري لفظها يف اهلواء : يقول
  .لسقط على األرض، فكأن لفظها كلف الطري الوقوع على األرض

  فيبقى من وشاحيها شسوعاً  ثوبها األرداف عنها ترفع

شيء تقلد به العروس كتقليد السيف، : والوشاح. ألا فاعلةٌ لترفع ومفعوله الثوب: رفع األرداف
  .نصب على احلال: مبالغة يف الشاسع وشسوعا: ويكون طرفاه مرسلني من جانيب البدن، والشسوع

 جسمها؛ لعظم أردافها، فيصري الثوب بعيداً عن وشاحيها إن أردافها ترفع الثوب عن: يقول
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شسوعاً : وقد دل بذلك على دقة اخلصر، ألنه لو مل يدق مل يبعد الثوب عنه، وروى. وجسمها
صوم وعدل، وصفة الشيئني أوىل؛ ألنه صفة صرحية : كقوهلم. وهو مصدر واقع موقع شاسع: بالضم

  .وحقيقة، وهذا حممول عليها

 لوال سواعدها نزوعا له،  ت لها ارتجاجاًإذا ماست رأي

: والرتوع. للثوب: لألرداف، ويف له: واهلاء يف هلا. االضطراب: واالرجتاج. أي تبخترت: ماست

  .مبعىن النازع، وهو فاعل، من نزعت الشيء إذا جذبته عنه

اعد هذه املرأة، إذا تبخترت هذه املرأة يف مشيها رأيت ألردافها من ثقلها اضطراباً، لوال سو: يقول
لكان ذلك االرجتاج نازعاً لثوا عنها، فلكون سواعدها يف الكم، وإمساكها لثوا، مل ينفصل الثوب 

  !! عن البدن

  كما تتألم العضب الصنيعا  درزه والدرز لين تألم

لسيف ا: والعضب. أصله لني، فخفف: ولني. أصله تتأمل، فحذف إحدى التاءين، وهو فعل املرأة: تأمل
  .الذي فيه جودة الصنع: وقيل. الذي جرد: والصنيع. القاطع

تتأمل هذه املرأة لنعومتها من درز هذا الثوب مع كون درزه ليناً، كما أنت تتأمل أيها املخاطب : يقول
  .أن هذا القدر من اخلشونة يؤثر فيها ويقع موقع ضرا بالسيف: يعين. من ضرب السيف

  ن ضجيعها الزند الضجيعايظ  عدوا دملجيها ذراعاها

ذراعاها، أي ذراعا هذه املرأة المتالئهما، كأما عدوا دملجيها، ألما يكادان أن يكسرامها؛ : يقول
قد : والدملجان. المتالئهما، أو أنه ال ميكنهما أن يدورا على ذراعيها، فيكون ذراعاها قد أمسكامها

أراد أن دملجيها ال ينحطان عن : وقيل. هذا الوجهمن . غاصا بذراعيها، فيعادي كلٌّ منهما صاحبه
عضديها، إىل ذراعيها، المتالء ذراعيها ما ومنعهما من أن خيرجا من ذراعيها، فهما والذراعان ال 

  .يلتقيان أبداً، كالعدوين

  .يظن مضاجعها أن زندها شخص واحد، قد ضاجعه لعظمه وامتالئه: يقول

    

وهو الزند الذي يوري منه النار، والزند ينحف : ظن املضاجع أا زندأراد أا لدقة خصرها ي: وقيل
  .اخلصر لكثرة القدح ووصول احلجر إليه من اجلانبني، فكأنه شبهها يف رقة خصرها بالزند

  يضيء بمنعه البدر الطلوعا  نقابها غيم رقيقٌ كأن
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الذي هو : يق من فوق القمرإن نقاا يشرق إلضاءة وجهها من حتته كما يشرق الغيم الرق: يقول
شبه نقاا بغيم رقيق، ووجها بالبدر مث قال يضيء الغيم بسبب منعه البدر من الطلوع، ولو . البدر

  .قال بدله الشمس لكان أبلغ

 من تدللها خضوعا بأكثر  وقولي. اكشفي ضري: أقول لها

اء متعلقة مبحذوف، وتكون وقويل بأكثر، يعين خبضوع أكثر من تدللها، خضوعاً، فتكون الب: قوله
  .هذه اجلملة خرباً لقويل، وخضوعاً نصب على احلال، تفسري للخضوع املقدر

اكشفي ضري، وخضوعي يف قويل هذا أكثر من : أقول هلا يف حال تضرعي وتواضعي هلا: يقول
أنا إا تتمنع وتتدلل و: تدللها علي على كثرته؛ وذلك أن الدالل يكون مع اخلضوع، فكأنه يقول

أخضع هلا وأتذلل حىت يزيد خضوعي على ماهلا من التدلل والتمنع، وإن كان تدللها غري متناٍه كثرياً 
  .فخضوعي أكثر منه

  متى عصي اإلله بأن أطيعا؟  اهللا في إحياء نفس أخفت

ك إن: أخفت هللا تعاىل يف إحياء نفس على الوصال، فتكوين قد أحييته بعد اإلماتة، أو يريد: يقول هلا
وليس ذلك مما خياف اهللا تعاىل، بل . قد مهميت بإماتيت فكأنك خفت اهللا تعاىل يف تبقييت على هذه احلال

  .إحياء نفس مما يتقرب به إىل اهللا تعاىل، فكيف يعصي اإلله بطاعته تعاىل

  وأصبح كل مستور خليعا  بك كل خلو مستهاماً غدا

  .هو املتظاهر باهلوى: واخلليع.  اهلوىمن بلغ النهاية يف: واملستهام. كل خلق: وروى

أصبح كل خلي من اهلم واهلاً بك متحرياً يف هواك، وأصبح كل عفيف يف حبك، خالعاً عذاره، : يقول
  : ومثله

 مي سافراً كان يبرق لعينيه  ولو أن لقمان الحكيم تعرضت

 وابن إبراهيم ريعا ثبيراً  أحبك أو يقولوا جر نمٌل

  . أن أو إىل أن أو إال أن:أو ها هنا مبعىن

إن : وهذا ال يكون أبدا، أو إىل أن يقال. جر منلٌ ثبرياً وهو اجلبل: إين أحبك إىل أن يقولوا: يقول هلا
وهذا أيضاً غري جائز، فال يزول حبك أبداً عين، ألن هذين أبداً ال . ابن إبراهيم، خوف وأفزع

  .يكونان

  فل الرضيعايشيب ذكره الط  الصيت منبث السرايا بعيد
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إنه رفيع الشأن، متفرق العساكر يف البلدان؛ لكون البالد كلها من ممالكه، أو لإلغارة على : يقول
أعدائه، ويشيب ذكر شجاعته الطفل الرضيع؛ خلوفه منه، وخص الطفل؛ لبعده عن الشيب، وهذا 

  ".يوماً جيعل الولدان شيباً: "مأخوذ من قوله تعاىل

 به وليس به خشوعا كأن  ىيغض الطرف عن مكٍر وده

كأن به خشوعاً، وليس أنه يغض طرفه : تقديره. نصب ألنه اسم كأن: وخشوعاً. هو الدهاء: الدهى
عن مكٍر ودهاٍء، حىت كأنه ال يبصر شيئاً وهو مبصر، ولكن يتغافل مبكره، وهو يظن أنه خاشع 

  .البصر، وليس به خشوع لكنه يفعل مثل ذلك لدهائه

  فقدك، سألت عن سر مذيعا  افي يديهإذا استعطيته م

شبهه مبذيع السر، إذا سألوه . من عادته إفشاء السر، ألنه ال يكتمه: أي فحسبك، واملذيع: فقدك
  .أن املذيع كما ال يكون له سر، كذلك هذا ال يثبت يف يده غين: يعين. املال

  وإال يبتدىء يره فظيعا  منه من عليه قبولك

  .أي أمر شديد منكر: فعول قبولك، ومن عليه، خرب االبتداء وقبولك مبتدأ، وفظيعنصب ألنه م: منه

إذا قبلت بره وعطاءه فكأنك قد مننت عليه بقبولك ذلك، وإن مل يبتدىء بالنوال قبل : يقول
  .يسابقك إىل العطاء قبل االستغناء: يعين. السؤال، رأى ذلك قبيحاً منكراً

  لتفريق يكره أن يضيعاول  المال أفرشه أديماً لهون

هلون املال عليه فرش حتته النطع من األدمي وصبه فوقه، ال لكرامته عليه، ألن النطع إمنا يبسط : يقول
ملن يضرب عنقه، ولو أراد إعزازه جلعله يف الكيس، وإمنا يكره أن يضيع املال، خمافة أال يبلغ وقت 

  .تفريقه إياه، فيكره أن يضيع ألجل صرفه يف مصارفه

 لكرامٍة مد النطوعا فما  إذا ضرب األمير رقاب قوٍم

إن فرشه النطوع حتت املال، كما أنه إذا أراد أن يضرب رقاب قوم يلقى من حتتهم النطوع : يقول
  .إهانةً هلم، ال إكراماً

    

  وليس بقاتٍل إال قريعا  بواهٍب إال كثيراً فليس

  .السيد الشريف: القريع

  .يهب إال كثرياً، وإذا قتل، ال يقتل إال سيداً شجاعاً كرمياً مقارعاًإن املمدوح ال : يقول
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  كفى الصمصامة التعب القطيعا  وليس مؤدباً إال بنصٍل

كفى الصمصامة : تقديره. أحدمها التعب، والثاين القطيع، وهو السوط: يتعدى إىل مفعولني: كفى
  .القطيع التعب

  .التأديب مقام السوط، فيكفي السوط التعب والعناءإنه ال يؤدب إال بسيف فيقيمه يف : يقول

  مبارزه ويمنعه الرجوعا  علي ليس يمنع من مجيٍء

إنه ال مينع مقاتله من ايء إىل قتاله ونزاله، ولكنه إذا أراد أن ينصرف، منعه من االنصراف : يقول
  .بقتله، فينتفي الرجوع

نجيعاومبدله من الزرد ال  قاتل البطل المفدى علي  

: وقيل. الدم الطري: والنجيع. الدرع: والزرد. الذي يفديه كل واحد من الناس، لشجاعته: املفدى

  .دم اجلوف

إنه يقتل البطل الذي يفديه الناس لشجاعته، ويسلبه درعه ويلبسه بدل الدرع الدم الطري، : يقول
  .الذي خيرج منه بالضرب والطعن

  ى ضلوعهم الضلوعاوجاز إل  اعوج القنا في حامليه إذا

إذا صارت الرماح معوجة يف املطعونني، ونفذ ذلك : ومعناه. جيوز أن يريد به، املطعونني: يف حامليه
الرمح من ضلع إىل ضلع آخر، أي خيرج من جانب إىل جانب آخر، من هذا املطعون إىل مطعون 

وإمنا . أعداء احلاملني للرمح: هوجيوز أن يريد حباملي. آخر، وجواب هذا الكالم، بعد البيت الذي يليه
  .خص الرمح؛ ألن طعن الرمح أدل على الفروسية والشجاعة، ألنه يقابل مثل سالحك

  فأولته اندقاقاً أو صدوعا  ثأرها األكباد منه ونالت

  .ويف ثأرها لألكباد. يف منه ترجع إىل لفظ القنا وكذلك أولته: اهلاء

يف األكباد، فكأن األكباد نالت ثأرها من الرماح ذا إذا اعوج القنا، وانصدع واندق : يقول
  .االندقاق فأعطت األكباد القنا اندقاقاً أو صدوعاً

 وإن كنت الغضنفرة الشجيعا  في ملتقى الخيلين عنه فحد

  فأنت اسطعت شيئاً ما استطيعا  استجرأت ترمقه بعيداً إن

من : للممدوح، والغضنفرة: واهلاء يف عنه: اربةأمر حاد حييد، إذا تأخر عن احمل: اخلبعثنة فحد: وروى
  .صفات األسد
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إذا اشتدت احلروب، واعوج القنا، ونالت األكباد ثأرها من الرماح، فحد عنه، يا من يريد : يقول
  .مبارزته عند التقاء اجليشني، وإن كنت أسداً شديداً شجاعاً، فإنه يقتلك ال حمالة فتهلك

 تخر له صريعا مثلهو  وإن ماريتني فاركب حصاناً

  .حصاناً وجواداً وصريعاً نصب على احلال: إن خاصمتين، أو شككت يف قويل روى: أي

إن خاصمتين أو شككت يف إخباري من حال هذا املمدوح، فاركب فرساً جواداً ومثله يف : يقول
  .قلبك نصب عينيك، وإن كان غائباً عنك فإنك تسقط من هيبته هالكا

  فأقحط ودقه البلد المريعا  قاماًغمام ربما مطر انت

  .هو اخلصيب واملخصب وزناً ومعىن: البلد املريع، واملمرع

  .إنه غمام ميطر خرياً ونعمة إال أنه رمبا ميطر انتقاماً فيقحط قطره البلد اخلصيب: يقول

  تيممه وقطعت القطوعا  رآني بعد ما قطع المطايا

. مفعوله: والقطوع. فعل املطايا: وقطعت. مفعوله: املطاياو. فاعل قطع: فعل املمدوح، وتيممه: رأى

  .وهو مجع القطع، وهو الطنفسة على ظهر البعري

رآين املمدوح، بعد ما قطع املطايا، وأتبعها سريي إىل املمدوح وقصدي إياه، وقطعت املطايا : يقول
. فة ومقاساة الشدائدالطنافس اليت عليها؛ لطول مالزميت هلا؛ وكل ذلك لطول الطريق وبعد املسا

  .يذكر ذلك توصالً إىل فضل عطاياه

  وصير خيره سنتي ربيعا  سيله بلدي غديراً فصير

وصري خريه سنيت . وهو مقر املاء: ملا رآين أعطاين إعطاًء واسعاً، حىت جعل سيله بلدي غديرا: يقول
  .كلها ربيعاً؛ ألنه أفضل فصول السنة

 يله أخذي سريعان فأغرق  وجاودني بأن يعطي وأحوى

  .فاعل من اجلود: جاود

جاد علي بالعطاء وجدت عليه باالحتواء واألخذ فجعل أخذه منه جوداً، ألنه كان يعد أخذه : يقول
أي مل يبلغ أخذي عطاؤه، فكأنه غرق : نعمة من مجلة النعم عليه، فأغرق نيله وإعطاؤه أخذي بسرعة

  .أخذي

 ة والسبيعاوكند ووالدتي  أمنسي السكون وحضرموتاً
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يا من أنساين هذه األماكن جلوده، وإن كانت منشأي ومألفي، ويا من أنساين والديت فال : يقول
  .أشتاقها؛ ألن عطاءك شغلين عن مجيع ذلك

 لهم من السلب الهجوعا فرد  قد استقصيت في سلب األعادي

  .وز فيه فتح الالم وإسكاااملصدر، فيج: جيوز أن يكون الشيء املسلوب، وجيوز أن يريد به: السلب

أم من : يعين. قد سلبت أعداءك كل شيء حىت النوم، فرد عليهم من مجلة هذا السلب النوم: يقول
  .خوفهم منك أن تسلبهم نفوسهم، ال ينامون، فأمنهم ليناموا

  أسرت إلى قلوبهم الهلوعا  ما لم تسر جيشاً إليهم إذا

  .أسوأ اجلزع: وهو يسري سرياً واهللوعمضارع أسار يسري إسارة، وسار : تسر

إذ مل تسري جيشك إليهم، وتركت قتاهلم فقد سريت إىل قلوم اجلزع واخلوف، فكأنك قد : يقول
  .سريت إليهم اجليش؛ ألن خوفهم منك يقوم على حقهم مقام اجليش

 وخط النواصي والفروعا وقد  رضوا بك كالرضا بالشيب قسراً

  .الذوائب: والفروع. شعرها: بياض بالسواد، وأراد بالنواصيإذا ظهر واختلط ال: وخط

إم رضوا بك كارهني كرضاهم بالشيب إذا خالط شعر النواصي وسائر الفروع، فكما أن : يقول
  .الشيب غري حمبوب إىل كل أحد، فكذلك حاهلم يف رضاهم بك

  لحاظك ما تكون به منيعا  عزٌل وأنت بال سالٍح فال

حلاظك الشيء الذي : كأنه قال. وما؛ مبعىن الذي. رجل أعزل: من قوهلم. لسالحهو فقد ا: العزل
  .املمنوع اجلانب: واهلاء يف به عائد إىل ما، واملنيع. يكون به منيعاً

ليس فقدك السالح بعزل؛ ألن حلاظك إذا نظرت إىل عدوك تغين عن السالح، فصرت : يقول
  .باملالحظة منيعاً ذا سالح

  قددت به المغافر والدروعا   من حساماستبدلت ذهنك لو

  .للذهن: اهلاء يف به

يصفه حبدة الذهن وجودة . لو جعلت ذهنك بدالً من سيفك، لقطعت به املغافر والدروع: يقول
  .اخلاطر

 أتيت به على الدنيا جميعا  لو استفرغت جهدك في قتاٍل
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لدنيا وألفنيتهم، حىت ال تبقى لو بذلت جهدك وقدرتك يف القتال، ألتيت على مجيع أهل ا: يقول
  .الدنيا وال أهلها

 تلفي بمرتبٍة قنوعا فما  سموت بهمٍة تسمو فتسمو

وجيوز أن . أي تسمو أنت وتسمو مهتك بسموك. للهمة: للخطاب، والثاين: التاء يف تسمو األول
 يكونا وجيوز أن. أي تسمو مهتك فتسمو أنت بسمو مهتك. للخطاب: األول للهمة، والثاين: يكون

فما تلفى أنت أو مهتك مبرتبة . للهمة أي تسمو مهتك إىل درجة فما ترضى ا، فتسمو إىل ما فوقها
  .قنوعا، أي ال يرضى مبرتبة ناهلا بل يطلب فوقها

فكيف علوت حتى ال رفيعا؟  وهبك سمحت حتى ال جواد!  

  .نوينألف اإلطالق؛ ألن النكرة املنفية بال تنصب بال ت: األلف يف رفيعا

أحسب أنك جبودك علوت أقرانك حىت ال نظري لك فيه، فكيف قدرت على السمو واالرتفاع : يقول
جيوز أن يكون بال من التنوين، ألن ال إذا تكررت جيوز : وقال البخاري! حىت ال يبقى رفيع غريك؟
  .ال حول وال قوة: فيها هذا الوجه حنو قولك

  : التنوخي، ويصف حبرية طربيةوقال أيضاً ميدحه أي علياً بن إبراهيم 

  أحدث شيء عهداً بها القدم  عاٍف بدمعك الهمم أحق

  .خربه: وأحق. مبتدأ: واهلمم. الدارس: العايف

إن أحق دارس بالبكاء عليه، مهم الناس الدارسة، فهي أوىل بالبكاء لدروسها، من األطالل : يقول
أي صار : ا قد تقادمت، فأحدث شيء ا القدمأي أ: أحدث شيء عهداً ا القدم: وقوله. الدارسة

فكأنه . أن اهلمم أحق طالب بأن يبكى عليه: واملعىن. الطالب: أراد بالعايف: وقيل. أقرا عهداً قدمياً
  : وهو مأخوذ من قول أيب نواس. أعرض عن البكاء على األطالل، وابك على اهلمم: يقول

  ه الكرمفاجعل صفاتك البن  الطلول بالغة القدم صفة

 عرب ملوكها عجم تفلح  الناس بالملوك وما وإنما

إمنا عز الناس، ومهمهم بامللوك، فما تفلح العرب إذا كانت ملوكها عجم؛ ألم ال مهم هلم، : يقول
  .وهم إذا رضوا بذلك فقد دنوا، فال يرجى هلم فالح

عندهم وال حسب لهم وال ذمم وال  ال أدب عهود 

 بعبٍد كأنها غنم ترعى  ا أممبكل أرٍض وطئته
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  .أن العجم ليس هلم حرمة: يعين. مجع الذمة، وهي احلرمة: الذمم

    

فهم ال يأنفون عن االنقياد له، ! وجدت يف كل بلٍد دخلتها أمماً أي مجاعات، يلي عليهم عبد: يقول
 العرب مرتلة العبيد، العجم؛ ألم موايل العرب، وعبيدهم، وهم يرتلون من: وأراد بالعبد! كأم غنم

  .وفيه تعيري للعرب حيث رضوا بأن يلي عليهم العجم وانقادوا هلم

  وكان يبري بظفره القلم  يستخشن الخز حين يلمسه

صار حبيث يستخشن اخلز : ويقول. حني يلبسه ويلمسه يصف ذا العبد الذي صار والياً: ويروى
 عبداً قد غلظت يداه من الكد، حىت لو أراد أن الذي هو يف غاية اللني، حني يلمسه، بعد أن كان

  .يربي بظفره القلم لرباه؛ لطول ظفره

 أني عقوبةٌ لهم أنكر  إني وإن لمت حاسدي فما

إن كنت ألوم حسادي على حسدهم إياي، وعداوم يل، فإين أعلم أم معذورون على : يقول
  : وقريب منه قول اآلخر. تلهم غيظاً وحسداًحسدهم يل، ألين عقوبة هلم، ملا يل من الفضل والعلو، فأق

 الفاضل من يحسد وإنما  وال خلوت الدهر من حاسٍد

 !على كل هامٍة قدم؟ له  ال يحسد امرٌؤ علم وكيف

  .اجلبل: العلم

كيف ال حيسد رجل مشهور بالفضل والكمال، عايل احملل، وله على كل هامة قدم، فهو أفضل : يقول
  .من كل أحد

  وتتقي حد سيفه البهم  أ الرجال بهيهابه أبس

  .إذا أنست به: أبسأت به وأأت به إبساًء وإاء: يقال. آنسهم: أبسأ الرجال

  .أي حتذر، من حد سيفه الشجعان: وتتقي. خياف هذا الرجل آنس الرجال به، وأقرم إليه: يقول

  ! كيف ال حيسد امرؤ وهذه صفته؟: تقديره

  رم ماٍل ملكته الكرمأك  الذم أنني رجٌل كفاني

  .الذم: واملفعول الثاين. الياء اليت هي ضمري املتكلم: واملفعول األول. أنين، وما يتصل به: فاعل كفاين

منعين من أن أذم نفسي، فأكرم ما أملك وأدخره لنفسي، إمنا هو الكرم فال سبيل ألحد أن : يقول
  .يذمين مع هذا الكرم
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   ليس يجني عليهم العدمما  الغنى للئام لو عقلوا يجني

جيلب الغىن على اللئيم، ما ال جيلب عليه الفقر؛ ألن اللئيم إذا صار غنياً يبخل فيذم، وإذا كان : يقول
  .فقرياً مل يذمه أحد

  والعار يبقى والجرح يلتئم  ألموالهم وليس لهم هم

بسببها، وليست األموال هلم، إن اللئام خدم أمواهلم، وعبيدهم، حىت أوقعوا أنفسهم يف اهلالك : يقول
يعين أن : والعار يبقى واجلرح يلتئم: مث قال. ألم ال ينتفعون ا، وال يكتسبون ا محداً وال أجراً

أي أن اجلرح أهون من العار؛ ألن اجلرح يندمل : واجلرح يلتئم. غناءهم عار عليهم، يبقى بعدهم
  .ويذهب أثره والعار يبقى على وجه الدهر

 يهب األلف وهو يبتسم ٍى   المجد فليكن كعليمن طلب

 لها من وحائها ألم ليس  الخيل كل نافذٍة ويطعن

  .السرعة، ميد ويقصر: للطعنة والوحاء: كل طعنٍة نافذٍة، فحذفها والكناية يف هلا، وحائها: أي

 من طلب الشرف فليكن مثل هذا املمدوح، الذي يهب األلف لسائله وهو ضاحك، ويطعن: يقول

أعداءه كل طعنة نافذٍة من إحدى اجلانبني إىل اجلانب اآلخر، ليس ذه الطعنة أمل؛ لسرعتها وخفة يده 
  .أراد أنه ميوت يف احلال، فال حيس باألمل بعد املوت: وقيل. ا

 له بعد فعله ندم فما  ويعرف األمر قبل موقعه

  .ملرة الواحدة من الفعلوهي ا. بعد فعلٍة: وروى. للمدوح، أو لألمر: اهلاء يف فعله

إنه يعلم عواقب األمور قبل فعلها ووقوعها، فإذا فعل أمراً مل يندم على فعله؛ ألنه مل يفعله إال : يقول
  .وهو عامل بعاقبته

  .ميدحه جبودة الرأي وحدة الفطنة وشدة الذكاء

 له والعبيد والحشم بيض  واألمر والنهي والسالهب وال

حاشية الرجل، : واحلشم. هو الرمح الطويل: وقيل.  الفرس الطويلمجع السلهب وهي: السالهب
  .الذين يغضبون له، ويغضب هلم

وروى بدل . من األمر والنهي واخليل والسيف والعبيد واحلواشي: إن املمدوح له هذه األشياء: يقول
  .اخلدم: احلشم

 منها الجبال تنقصم تكاد  والسطوات التي سمعت بها
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الت املشهورة، اليت مسعت ا أيها املخاطب، كما مسع ا كل أحد، وهي اليت للمدوح احلم: يقول
  .تقرب اجلبال من أن تتصدع وتتقطع، من شدا وسطواا

 عي وفيه عن الخنا صمم  يرعيك سمعاً فيه استماع إلى الدا

    

أو مراعياً أرعين مسعك أي استمع مين واجعل مسعك راعياً، : يقال. يرعيك مسعاً أي يصغي إليك
  .أراد به الداعي حقيقة: اجعل مسعك مرعى لكالمي ومكاناً له والداعي: وقيل معناه. لقويل

إنه يصغي إىل املستغيث مسعاً وعادته اإلصغاء إىل كل من يدعوه، ولكنه عن الفحش والقبيح : يقول
  .أي يعرض عنه، وال يصغى إليه، فكأنه أصم ال يسمع ذلك: أصم

  !في مجده كيف يخلق النسم؟  ئبهمن خلقه غرا يريك

الكاف، والثاين غرائبه، والثالث كيف، وهو يف موضع . تعدى إىل ثالثة مفاعيل، أحدها: يريك
  .مجع نسمة، وهي النفس: والنسم. النصب، وهو يف معىن يعلمك

يسبق يريك هذا املمدوح إذا نظرت إليه وهو خيلق غرائب كرمه، ويبتدع حماسن شيمه، اليت مل : يقول
أنه يصطنع من أهلكه البؤس، حىت صار : يعين. إليها، كيف خيلق اهللا اخللق على غري احتذاء وال مثال

كاملعدوم فيحسن إليه وينعم عليه، حىت حيسن حاله؛ فكأنه أوجده بعد عدمه، فإذا رأيت ذلك، 
  .استدللت به على قدرة اهللا تعاىل، على إجياد الشيء بعد أن مل يكن

  إن كنتما السائلين ينقسم  كاد بينكماإلى من ي ملت

عدلت إىل زيارة من لو جئتما يا صاحيب تسأالنه نفسه يقسمها بينكما، فيكون : خياطب صاحبه ويقول
  : وأصله قول أيب متام. نصفه مع أحدكما، ونصفه مع اآلخر؛ ليبلغ كل واحد إىل أمله

 بها فليتق اهللا سائله لجاد  لو لم يكن في كفه غير روحه

 أحب الشنوف والخدم لمن  من بعد ما صيغ من مواهبه

  .وهي اخللخال: مجع خدمة: واخلدم. ما جيعل يف أسفله: ما جيعل يف أعلى األذن، والقرط: الشنف

مل أقصده إال بعد أن سبقت إيل مواهبه، وأغناين ا، وصيغ يل منها ملن أحبه من امرأيت وجارييت : يقول
لشنوف واخلالخيل، ويف هذا إشارة إىل أنه قد أغناه مبواهبه قبل وصوله إليه؛ وحمبوبيت ومن يتصل إىل ا

  .ألن اإلنسان ال يصوغ أنواع احللي إال بعد الغىن والكفاف

  وال تهدي لما يقول فم  بذلت ما به يجود يد ما
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  .ما بذلت يد ما به جبود، وال يهتدي فم ملا يقول: تقديره

  .الذي: والثالثة، مبعىنما األوىل نافية، والثانية، 

مل يبذل إنسي الذي جيود به هذا املمدوح، ومل يهتد فم : يقول منبهاً على فضله وعطاياه، وفصاحته
  .أحد للقول الذي يقول هو، ملا خيتص به من زيادة اجلود والفصاحة

 ولكن رماحها األجم د  بنو العفرني محطة األس

: رفع باالبتداء، والعفرين: وبنو. جد املمدوح: وحمطة. عفرناة: اسم من أمساء األسد، واألنثى: العفرين

جر ألنه نعت حملطة، ومجيع : واألسد. بدل من العفرين، وهو يف موضع اجلر: وحمطة. جر باإلضافة
  .بنو أيب عبد اهللا محزة الظريف، منطلقون: ذلك كاسم واحد مبتدأ، واألسد خرب االبتداء، كما تقول

، هو األسد، وبنوه األسود، إذ أوالد األسود تكون أسوداً، مث فصل بينهم وبني إن حمطة جدهم: يقول
  .األسد احلقيقي، الذي هو من البهائم، وبني أن رماحهم قائمة هلم مقام األجم لألسود

  طعن نحور الكماة ال الحلم  قوم بلوغ الغالم عندهم

 الشجعان، فأما جمرد االحتالم، يف مالبسة هم قوم ال يعدون فيهم بالغاً، إال إذا طعن من حنور: يقول
  : ومثله لبعض العرب. احلروب فال يعدونه بلوغاً

 فتى الفتيان كل فتى بدا ولكن  لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى

 صغر عاذر وال هرم ال  يولد الندى معهم كأنما

ان طفالً، أو شيخاً، فال إم عرفوا باجلود، فكأم ولدوا على تركة أحدهم منه، سواء ك: يقول
  .يعذرهم صغرهم وال كربهم

  وإن تولوا صنيعةً كتموا  تولوا عداوةً كشفوا إذا

إم عادوا أظهروا العداوة لقوم وجرأم، وإن أعطو أحداً، أخفوا ذلك؛ ليكون أدل على : يقول
  .الكرم وأبعد من االمتنان

  أنهم أنعموا وما علموا  تظن من فقدك اعتدادهم

تظن أيها املخاطب من قلة اعتدادهم بالنعم وامتنام ا، أم أنعموا غافلني، وما علموا مبا : يقول
  : أنعموا، ومثله البن الرومي

 أياديه عندنا موصولة ك  السيد الذي ال تنفك أيها

 لديه مجحودة مجهولة نت  معروفة لدينا وإن كا فهي
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  لصواب والحكمأو نطقوا فا  برقوا فالحتوف حاضرةٌ إن

  .إذا ملع: أي أوعدوا، أو برق: برقوا

    

إن أوعدوا أعداءهم فهالكهم حاضر مقرون به، وإن نطقوا فجميع كالمهم صواب وحكم : يقول
  : برقوا، أم إن ملعوا يف الدروع والبيض عند احلرب، قتلوا أعداءهم فيكون كقوله: أراد بقوله: وقيل

  وويحمل الموت في الهيجاء إن حل

 خاب سائلي القسم :فقولهم  أو حلفوا بالغموس واجتهدوا

ويف احلديث اليمني الغموس تدع الديار بالقع ومثله . اليت تغمس صاحبها يف اإلمث: اليمني الغموس
  : للطائي

  حلفوا يميناً بالهالك غموسا  وبالقعاً حتى كأن قطينها

  .قبوا، بكون ديارهم بالقعكأن سكان األطالل حلفوا مييناً غموساً، فعو: يعين

  .وقوهلم مبتدأ، وخاب سائلي يف موضع النصب ألم مفعول وقع عليهم قوهلم والقسم خرب االبتداء

ومثله . خاب سائلي إن فعلت كذا: إم إذ حلفوا واجتهدوا يف اليمني، فأعظم ميينهم أن يقول: يقول
  : قول اآلخر

  بوجه عبوسولقيت أضيافي  بقيت وفري وانحرفت عن العال

 أفخاذهم لها حزم فإن  ركبوا الخيل غير مسرجٍة أو

إذا ركبوا اخليل غري مسرجٍةن شدوا أفخاذهم عليها فتجري أفخاذهم جمرى احلزم؛ لثبام يف : يقول
  .الفروسية واعتيادهم ركوب اخليل

  من مهج الدارعين ما احتكموا  شهدوا الحرب القحاً أخذوا أو

  .الشديد: الالقح

  .إذا حضروا احلرب يف حال شدا، أخذوا من نفوس املعلمني ما احتكموا، أو أرادوا: قولي

 في نفوسهم شيم كأنها  تشرق أعراضهم وأوجههم

  .األجسام وما يذكر به الرجل من مدح أو ذم: األعراض

أجسامهم ووجوههم مضيئة كشيم نفوسهم، فكأا أخالق أنفسهم يف اإلضاءة واخللوص من : يقول
  : ومنه قول اآلخر. الشوائب
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  دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه  لهم أجسامهم ووجوههم أضاءت

 دفىء وماؤها شبم غور  لم أترك البحيرة وال لوالك

حبرية الشام وطربية، واهلاء فيه الزمة له؛ ألنه : تصغري البحر يف األصل، وإمنا أنث ألنه أراد به: البحرية
لوالك مل أترك : وقيل معناه. والغور موضع بالشام. لماً كحمزة وطلحةاسم هذا املوضع وصار ع

البحرية ومل أترك ماءها البارد، وكذلك مل أفارق الغور؛ مع أنه مكان طيب دىفء، وإمنا فارقت هذه 
لوال قصدك مل أترك البحرية، وهي : الغور موطن املمدوح فيقول: وقيل. املواضع؛ مع أا طيبة ألجلك

ؤها عذب، ومل أقصد الغور، مع أنه دىفء خاٍل من الطيب، لكن فضلك وكرمك وحيب لك، طيبة، وما
  .محلين على ذلك

 فيها وما بها قطم تهدر  والموج مثل الفحول مزبدةٌ

اليت : قد يكون واحداًن اسم للجنس، وقد يكون مجع موجة، وهلذا شبهه بالفحول، واملزبدة: املوج
: أي تصوت، واهلاء يف ما ا:  تكون فيه، إذا ضربته الريح، ودرحصل هلا زبد، وهو الفقاعة اليت

شبه موج البحرية يف اضطرابه، بالفحول إذا . شهوة الضراب: أنثها لتأنيث اجلماعة، والقطم. للموج
  .هاجت

إن موجها مثل الفحول، مزبدة مصوتة، فكأا فحول هائجة للضراب، غري أا ليس هلا شهوة : يقول
  .الضراب

 بلق تخونها اللجم فرسان  الطير فوق الحباب تحسبهاو

أراد به اخليل البلق، شبه بياضها ببياض املاء، وسوادها بالسواد ايل : وفرسان بلق. املاء طرائقه: حباب
حيصل من ظلمة اضطراب املوج، وشبه تصرف املوجة على غري مراد الطائر، باخليل عند انقطاع 

  .جلمها

باب هذا املوج، يف أنه ميضي ا مييناً ومشاالً على غري فقد منها، كأا فرسان إن الطري فوق ح: يقول
  .شبه الزبد باخليل البلق؛ ألنه أبيض يابس يضرب إىل اخلضرة. خيل بلق، قد خانتها اللجم باالنقطاع

  هازم ومنهزم: جيشا وغى  كأنها والرياح تضربها

شبه أحد هذه األشياء، إذا ضربتها . و مجع موجة، أو للطريللبحرية، أو للموج الذي ه: اهلاء يف كأا
  .أحدمها هازم، واآلخر منهزم: الريح جبيشني

  حف به من جنانها ظلم  في نهارها قمر كأنها
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. واملناسبة للسواد بظلم الليل. وشبه اجلنان، بشدة خضرا. شبه البحرية وصفاء مسائها، بالقمر

بديع، وهو أن جيتمع الليل والقمر يف النهار، والغرض وصف مائها تشبيه : يف ارها قمر: وقوله
  .بالصفاء، وبساتينها باخلضرة

 بناتٌ وما لها رحم لها  ناعمة الجسم ال عظام لها

    

: أراد به. هلا بنات: وقوله. هذه البحرية ناعمة اجلسم؛ ألا ماء، وال شيء ألني من املاء: يقول

  .واألول أليق. أراد به السفن: رحم، وقيلالسمك الذي فيها، وليس هلا 

  وما تشكى وال يسيل دم  يبقر عنهن بطنها أبداً

  .أصله تتشكى فحذف إحدى التاءين: وتشكى. أي عن البنات: أي يشق، وعنهن: يبقر

يشق بطن هذه البحرية عن بناا اليت هي السمك، أي يصطاد منها السمك، وال تشتكي من : يقول
وال يسيل منها دم، وإن محلناها على السفن، فمعناه أي يشق بطنها عن هذه السفن، ذلك وال تتأمل 

  : وعلى األول قول ابن الرومي

 مأسورة في كل معترك  دجلة في فنائكم بنات

  وجادت الروض حولها الديم  تغنت الطير في جوانبها

  .مطرت عليها مطر اجلود: جادت

رية، والرياض اليت حوهلا مهتزة، والدمي فاعل جادت مفعوهلا الطري تتغىن يف جوانب هذه البح: يقول
  .الروض

  جرد عنها غشاؤها األدم  كماويٍة مطوقٍة فهي

شبه هذه البحرية . بدل من الغشاء: واألدم. رفع ألنه اسم ما مل يسم فاعله: وغشاؤها. املرآة: املاوية
يل شبهها يف استدارا باملرآة، ورياضها باملرآة، ورياضها حوهلا بالطوق الذي يكون حول املرآة، وق

جرد عنها : وقوله. حوهلا بالطوق الذي يكون حول املرآة، وقيل شبهها يف استدارا باملرآة املطوقة
كأا : أراد توكيد صفائها، فكأنه قال: وقيل. حشو إلمتام البيت، ال فائدة فيه: قيل. غشاؤها األدم

قيل مع : وقوله األدم. هذا ثوب حل من الورقة: كما يقال. امرآة مطوقة ساعة ما جترد من غشائه
  .أنه بدل: واألوىل. هذا، إنه ال فائدة له

  يشينه األدعياء والقزم  جريها على بلٍد يشينها
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  .سقاط الناس، ورذهلم: والقزم. للبلد: ويف يشينه. للبحرية: الكناية يف يشينها

  .ي يف بلٍد أهله سقاطليس هلذه البحرية عيب، غري أا جتر: يقول

  .فقد اشتمل البيت على مدح البحرية ومدح البلد الذي جتري عليه، وذم أهله

  في الفعل قبل الكالم منتظم  الحسين استمع فمدحكم أبا

إن أفعالكم متدحكم وتثين عليكم، فمدحكم منتظم يف أفعالكم، قبل مدح املادحني إياكم : يقول
  .حكمأي شيمكم متد. بالكالم والشعر

  وجادت المطرة التي تسم  وقد توالى العهاد منه لكم

وقيل . قيل للممدوح: واهلاء يف منه. هي املطرة يف أول السنة: مجع عهدة، والومسى. مطر: العهاد
  .للممدوح الذي جرى يف البيت الذي قبله

، وكساكم الثناء، على األول خماطباً لقبيلة املمدوح، قد تواىل من هذا املمدوح لكم اإلحسان: يقول
قد : وعلى الثاين يقول. فأحسن إليكم، وحسن حالكم به كما حتسن األرض حني يسمها املطر بالنبات

. تواىل مدحكم كتوايل العهاد بعضها يف إثر بعض، وجادت مبدحكم املطرة اليت تسم األرض بالنبات

  .مدحه هلم باألمطار املتواترة. شبه

  الكرام متهمفي فإنه  أعيذكم من صروف دهركم

أعيذكم باهللا من صروف الدهر، فإنكم كرام، وهو متهم باإلساءة إىل الكرام، وال يؤمن على : يقول
  .قصده إياكم باملكاره

  : وقال ميدح املغيث بن علي بن بشر العجلي

 وشفى أنى؟ وال كربا ألهله  دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا

  .ي قاربأ: مبعىن كيف؟ أو من أين؟ وكرب: أىن

دمعي جرى يف ربع احملبوبة، فقضى ألهله ما وجب هلم من احلق، وشفاين من وجدي، مث رجع : يقول
ألنه ! أىن وال كربا؟ أي كيف أنه قضى الواجب وشفى الوجد، وهو مل يفعل ذلك؟: عما أعطى فقال

  : قارب أن يفعل ما هو شفائي وقضاء حبقهم ومثله قول اآلخر

 بلى وغيرها األرواح والديم  فها القدمبالديار التي لم يع قف

 العقول وما رد الذي ذهبا من  عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا
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عطفنا على هذا الربع، وقد كان الفراق قد أبقى بعض عقولنا، طمعاً يف أن يرده علينا فأذهب : يقول
  ! الربع هذه البقية، وما رد الذي أذهبه الفراق

  سوائالً من جفوٍن ظنها سحبا  عبراٍت ظنها مطراً سقيته

  .للجفون: ويف الثانية. للعربات: واهلاء يف األوىل. ضمري الربع: فاعل ظنها يف املوضعني

سقيت هذا الربع دموعاً سائالٍت من جفوين، حىت ظن الربع أن هذه العربات مطراً، وأن : يقول
  .وهي مجع سحاب: جفوين سحب ماطرة

  ليالً فما صدقت عيني وال كذبا  الملم بها طيفٌ تهددني دار

  .اليت: واأللف والالم يف امللم مبعىن. زيارة الطيف: اإلملام

    

دار املرأة اليت أمل ا طيف خياهلا، أمل ا ليالً، ويهددين الطيف باهلجران، على ما . هذا الربع: يقول
يف الرؤيا؛ ألا أرتين ما ال جرت به عادة املرأة تعذب بالدالل، ودد باهلجران، فما صدقت عيين 

  ! فأصبحت واهلجران واقع. ألهجرنك: وال كذب الطيف بالتهدد؛ فإنه قال! حقيقة له

  جمشته فنبا قبلته فأبى  فدنا، أدنيته فنأى ناءيته

املغازلة، : أي نأيت عنه فحذف اجلر عنه والتجميش: ناءيته: أي أبعدته، وروى. نأيته، وأنأيتة: روى
  .رتفع وجفاأي ا: فنبا

كلما أردت من الطيف أمراً قابلين بضدة، فلما بعدت عنه، قرب مين، وملا قربته بعد، وملا : يقول
غازلته ومازحته، قابلين باجلفاء، وملا قبلته، قابلين باإلباء؛ ألن خلقها ملا كان ال يستمر على حال 

  : وهو كقول الشاعر. واحدة، كذلك اخليال جيري على هذا املثال

   وعلمت الصدود خيالهاصدت

  : واألصل فيه قول اآلخر

  وتجزع من بعدي وتنفر من قربي  تؤذيها وصبري يسوءها فشكواي

 من القلب لم تمدد له طنبا بيتاً  هام الفؤاد بأعرابيٍة سكنت

  .هام أي حتري وأصابه اجلنون من العشق: قوله. احلبل الذي يشد به اخليمة: الطنب

. رابية سكنت من القلب بيتاً ليس له أطناب وأوتاد، خبالف بيوت أهل الباديةهام قليب بأع: يقول

  .إن معناه أا ملكت فؤادي بال مشقة، فكانت كمن سكن بيتاً مل يتعب يف شد أطنابه: وقيل
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  مظلومة الريق في تشبيهه ضربا  القد في تشبيهه غصناً مظلومة

  .هو الشهد: العسل الثخني، وقيل: الضرب

من شبه قدها بالغصن، فقد ظلمها؛ ألن قدها أحسن وأقوم، ومن شبه ريقها بالعسل، فقد : يقول
  .ألنه وضع التشبيه يف غري موضعه: وإمنا قال ذلك. ظلمها؛ ألنه أطيب وأحلى منه

 ذلك مطلوباً إذا طلبا وعز  بيضاء تطمع فيما تحت حلتها

ا خمدرة منعمة، ال تربز للشمس، وال تكد يف بيضاء إشارة إىل أ: وقوله. يعين جسمها: ما حتت حلتها
  .العمل، وإشارة إىل نقائها من الدنس والريب، بل هي عفيفة ترد يد طالبها عنها

  : ومثله قول اآلخر. هي تطمعك يف نفسها بلني كالمها، فإذا طلبتها وجدا أعز مطلوب: يقول

 عن الخنا اإلسالم ويصدهن  من لين الحديث زوانيا يحسبن

 ويراه الطرف مقتربا شعاعها  نها الشمس، يعيى كف قابضهكأ

كأا من قرا وبعد مناهلا الشمس، فإنك ترى شعاعها قريباً منك، فإن أردت أن تقبض عليه، : يقول
  : ومثله قول أبو عينية. فكذلك هذه املرأة! مل ميكنك

 قريب ولكن في تناولها بعد  فقلت ألصحابي هي الشمس ضوءها

  : آلخرومثله ل

 ذكرها كالقابض الماء باليد سوى  فأصبحت مما كان بيني وبينها

  من أين جانس هذا الشادن العربا؟  :بنا بين تربيها فقلت لها مرت

  .الغزال إذا كرب: الشادن

مرت بنا هذه اجلارية بني جاريتني متساويتني يف السن حياًء من أن متر بنا وحدها، فاستخفت : يقول
أو كيف اجتمع ! أنت غزال فكيف شابه الغزال العرب؟: ا لفضل حسنها فقلت هلاما، فعرفته

  الغزال مع العرب؟؛ ألا غزال والتربان من العرب 

  ليث الشرى وهو من عجٍل إذا انتسبا  كالمغيث يرى: فاستضحكت ثم قالت

  .موضع ينسب إليه األسود: والشرى. أي ضحكت: فاستضحكت

هذا ليس ببعيد؛ : وقالت. ضحكت من قويل! أين جانس هذا الشادن العرب؟ملا قلت هلا، من : يقول
  .كما أن املغيث يرى كأنه ليث الشرى وهو مع ذلك من بين عجٍل، فكذلك أنا

 أعطى وأبلغ من أملي ومن كتبا  جاءت بأشجع من يسمى وأسمح من
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  .يةواألوىل أنه فعل األعراب. يرجع إىل عجل؛ ألنه قبيلة: التأنيث يف جاءت

جاءت هذه املرأة أو هذه القبيلة بأشجع من يدعى ويسمى من الناس وأسخاهم وأبلغهم يف : يقول
  .يصفه بالشجاعة، والسخاء، والبالغة، يداً ولساناً. اإلمالء والكتابة

  أو جاهٍل لصحا أو أخرس خطبا  حل خاطره في مقعٍد لمشى لو

ىت ميشي، ولو حل يف جاهل لصحا من جهله، ولو إن خاطره لو حل يف زمن أزال عنه زمانته ح: يقول
  .حل يف أخرس لصار خطيباً بليغاً

  وليس يحجبه ستر إذا احتجبا  إذا بدا حجبت عينيك هيبته

إنه إذا ظهر للناس من احلجاب، حجبت عينيك هيبته فال تقدر أن تنظر إليه جلاللته، فكأنه : يقول
    : حمتجب، وهو كما قال الفرزدق

  يخضع الرقاب نواكس األبصار  جال رأوا يزيد رأيتهمالر وإذا

أنه إذا احتجب يطلع على ما غاب من : أحدها: فيه ثالثة أقوال. ليس حيجبه ستر إذا احتجبا: وقوله
  .أحوال الناس فال خيفى عنه شيء فكأنه غري حمتجب

  : وهي كقوله. اب إليهأنه إذا احتجب ال ميكنه ذلك، ألن نور وجهه ينم عليه وخيرق احلج: والثاين

  هيهات لست على الحجاب بقادر  تأمر بالحجاب لخلوٍة أصبحت

أراد أنه ليس بشديد االحتجاب، فمن أراد الدخول عليه ال يصعب عليه رؤيته، وإن كان : والثالث
  .حمتجباً؛ لتواضعه

 لفٍظ يريك الدر مخشلبا ودر  بياض وجٍه يريك الشمس حالكةً

استعمله . ليس بعريب؛ لكنه. الدر، وقيل هو اخلرز األبيض الذي يشبه اللؤلؤاملخشلب الرديء من 
  .على ما جرت به عادة العامة يف االستعمال وامسه يف اللغة اخلضض

ولو قست لفظه بالدر كان بالنسبة ! لو قست الشمس إىل بياض وجهه، لرأيتها سوداء حالكة: يقول
  .ية احلسن والفصاحةووصفه بغا! إليه كالرديء الذي ال قيمة له

  رطب الغزار من التامور مختضبا  عزٍم ترد السيف هبته وسيف

  .دم القلب: والتامور. ما بني حده إىل وسطه: وغرار السيف. حركته: هبة السيف

إن له سيف عزم مىت حترك كان أمضى من السيف، الذي هو : أحدمها يقول: قيل يف معناه وجهان
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أراد أنه مىت حترك عزمه خضب سيفه من دم قلب عدوه، فكأن : الثاينو. رطب الغرار من دم القلب
  .سيفه ال يقتل إال عند إمضاء عزمه فيهم

  أقل من عمر ما يحوي إذا وهبا  عمر العدو إذا القاه في رهٍج

يعين أنه إذا أراد أن يهب؛ ألنه إذا وهب الشيء فليس ميلكه كقوله : إذا وهب قال ابن جىن: قوله
  .أي أردت قراءته". فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا": جل وعال

إن عمر عدوه إذا القاه يف احلرب، أقل من عمر ما حيويه من االل، إذا أراد هبته، فيكون عمره : يقول
إذا وهب إزالة اهلبة؛ ألن عمر ما حيويه ال ينقطع إال : وقيل أراد بقوله. أقصر بقاًء من املال يف يده

  .باهلبة دون اإلرادة

  فكن معاديه أو كن له نشبا  فإذا ما شئت تبلوه توقه؛

  .فحذف أن وأبقى عملها. أن تبلوه: نصب تبلوه بإضمار أن وتقديره

احذر هذا الرجل؛ فإن مل تثق بقويل وأردت اختباره فكن عدوه، أو ماله، لترى ما : يقول لصاحبه
  .ريق مالهيفعل بك من اإلبادة واإلفناء؛ ألن عادته إهالك أعدائه وتف

  حالت فلو قطرت في الماء ما شربا  مذاقته حتى إذا غضبا تحلو

التأنيث للمذاقة وجعل املذاقة مما يقطر : وحالت. الذوق، وجيوز أن يكون طعم الشيء املذوق: املذاقة
  .اتساعا، أي لو كانت مما يقطر فقطرت يف املاء مل يشرب

غريت لغضٍب عادت حالوته مرارة، حبيث لو كانت هو يف حال الرضى، حلو األخالق، فإذا ت: يقول
  .مما يقطر فقطرت يف املاء مل يشربه أحد ملرارته

وقد عيب هذا البيت من جهة التصريع ألنه ال يستعمل إال يف أول القصيدة ال يف حشوها إال عند 
خر يف وأجيب بأن هذا هو األكثر وقد جاء مثل ذلك كما قال اآل. اخلروج من قصٍة إىل قصة أخرى

  : أثناء التشبيب

 سهااً ما لهن وماليا؟ سقين  ناٍد في آثارهن الغوانيا أال

 الخيل منها أيها ركبا وتحسد  وتغبط األرض منها حيث حل به

  .منصوب بتحسد ال بركب ألنه صلة، والصلة ال تعمل إال يف املوصول: أيها

فيها؛ ملا ناهلا من الشرف والفخر، إذا حل يف مكان من األرض غبطها سائر املواضع لكونه : يقول
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فتتمىن سائر البقاع حصول هذا الشرف حبلوله فيها، وكذلك إذا ركب فرساً حسدته مجيع اخليل ملا 
  : ومثله أليب متام. حيصل ملركوبه من الشرف، فتتمىن أن يتحول هذا الفخر إليها بركوبه إياها

 ت أنها قبرثوى إال اشته غداة  مضى طاهر األثواب لم تبق بقعةٌ

 نفسه ويرد الجحفل اللجبا عن  يرد بفيه كف سائله وال

  .الشديد الصوت: واللجب. اجليش العظيم: اجلحفل

إذا جاءه السائل ال يرده بقوله وال ينهره، وهو مع ذلك يرد اجليش العظيم بكلمة ديد خترج : يقول
ومنه قول . ال ولكن يرده بالعطاء: اً بقولهال يرد بفية إشارة إىل أنه ال يرده خائب: وإمنا قال. من فيه
  : اآلخر

 رامه األعداء ممتنع صعب  جانب منه دميثٌ إذا لنا

  في ملكه افترقا من قبل يصطحبا  وكلما لقي الدينار صاحبه

    

  .فحذف أن وأعملها واهلاء يف صاحبه للدينار. من قبل أن يصطحبا: أراد

ناراً آخر مثلة وهو املراد بقوله صاحبه افترق الدينار من قبل إمتام كلما لقي الدينار يف ملكه دي: يقول
  .بأن يهب أحدمها لواحٍد واآلخر آلخر: صاحبه للصحبه بينهما

. لقي الدينار صاحبه فأثبت بينهما املصاحبة، مث نفاها: وقد عيب البيت من جهة املناقضة ألنه قال

. أي يفترقان قبل استدامة الصحبة بينهما: صطحابأنه أراد باال: واجلواب. قبل أن يصطحبها: بقوله

  : ومثله قول اآلخر. فال مناقضة فيه

 يمر عليها وهو منطلق لكن  ال يألف الدرهم المضروب خرقتنا

 هذا مجتٍد، نعبا: قيل فكلما  كأن غراب البين يرقبه ماٌل

  .نعق: إذا صاح ومد عنقه، فإن قدها قيل: نعب الغراب

فإذا رأى طالب املعروف نعب يف ماله، فيفرق مشله، كما !  غراب البني ينتظرهله مال كأن: يقول
  .أراد أن الغراب ال يفتر من الصياح، فكذلك هو يف العطاء: وقيل. يفرق مشل األحباب عند صياحه

وال عجائب بحٍر بعدها عجبا  عجائبه لم تبق في سمٍر بحر  

  .راجعة إىل العجائب األوىل: اهلاء يف بعدها

هو حبر ذو عجائب، تزيد على عجائب البحر، وسائر العجائب اليت حتكى يف األمسار، فلم تبق : يقول
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  .عجائبه يف حديث األمسار وال عجائب البحار بعدها عجباً

  .العجائب اليت تذكر يف األمسار وعجائب البحار باإلضافة إليه كالشيء: يعين

   التقصير والتعبايشكو محاولها  يقنع لبن علي نيل منزلٍة ال

  .للمرتلة: نيل مرتلة، واهلاء يف حماوهلا: أي ال يرضى، وابن علي مفعوله، والفاعل: ال يقنع

إنه إذا وصل إىل مرتلة صعبة يقصر عنها من يطلبها، فإنه ال يرضى ا وطلب مرتلة أعلى منها، : يقول
  .وإن كانت حبيث يشكو طالبها قصوره عنها وتعبه فيها

  رأساً لهم وغدا كلٌّ له ذنبا  اء بنو عجٍل به فغداهز اللو

  .أي حرك: هز

إن بين عجل حركوا لواءهم بسببه ومكانه، فجعلوه أمرياً هلم، فرفعوا لواءهم فوقه، فأصبح هو : يقول
إنه أراد أنه صار الناس أذناب بين عجل بقوته، فهم سادة : وقيل. سيدهم، وصاروا أذناباً له وأتباعاً

  .هو سيدهمالناس و

  والراكبين من األشياء ما صعبا  من األشياء أهونها التاركين

  .أمدح التاركني: على املدح كأنه قال: نصب التاركني، والراكبني

أم يتركون من األمور ما هو سهل، ويفعلون ما هو أصعب على غريهم؛ لفضل قوم : املعىن
  : وهذا من قول اآلخر. وشجاعتهم

 حلوا وال روض الهدون إذا   الهوينىيرعون أكناف وال

  هام الكماة على أرماحهم عذبا  خيلهم بالبيض متخذي مبرقعي

مجع عذبة، وهي اخلرقة اليت تشد على : والعذبا. هذا أيضاً نصب على احلال، وحذف النون لإلضافة
  .رأس الرمح

 فكأم غطوها بالسيوف، إم قد برقعوا خيلهم بالسيوف؛ أي حفظوها بسيوفهم من األعداء،: يقول
أراد أم جعلوا برقعها سيوف الضرب بوجوهها فيقع موقع الرباقع : وقيل. وجعلوها مكان الرباقع

: وقيل. منها، وكذلك جعلوا رءوس أعدائهم الشجعان، على رماحهم، بدل اخلرق اليت تشد عليها

  : ومثله قول مسلم. أراد شعر اهلام

 الهام تيجان القنا الذبل وتجعل  تكسو السيوف نفوس الناكثين به

 تتهم اإلقدام والهربا خرقاء  المنية لو القتهم وقفت إن
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  .أي حاربتهم: أي متحرية فزعة والقتهم: خرقاء

إن املوت لو لقيهم يف احلرب لبقي متحرياً ال يدري القوم فال يأمن يف نفسه أحد األمرين ومثله : يقول
  : أليب متام

ظلت قلوب الموت منهم تخفق  لوائهمإذا خفقت عقاب  شوس  

وهو على آثارها الشهبا فجاز  صعدت والفكر يتبعها مراتب 

قيل أراد جاز هذا املمدوح على آثار هذه . فجاز أي املمدوح: قوله. الكواكب املضيئة: الشهب
  .املراتب ومل يبلغها، وقيل الفكر على آثارها ومل يبلغها

  .صعد، والفكر من الناس يتبعها، ومل يلحقها بعدإن املمدوح له مراتب ت: يقول

أراد أن هلم مراتب تبعها الفكر ليبلغ إىل حملها، فجاز الفكر الشهب، وهو بعد يف آثار تلك : وقيل
  ! املراتب ومل يصل إليها

  فآل ما امتألت منه وال نضبا  محامد نزفت شعري ليمألها

ليمألها أي ليمأل شعري : وقوله. إذا جف. ب املاءنض: أي فين من قوهلم: ونضب. أي أنزفت: نزفت
  .تلك احملامد

    

هلذا املمدوح، أو لقومه حمامد ومفاخر، قد استفرغت شعري يف وصفها ليمألها شعري، فآل : املعىن
عن أجزاء ما امتألت احملامد منه، وال فين شعري أيضاً فأنا أبداً أمدحهم، فال شعري ينفد، وال هو 

  .ميبلغ كنه وصفه

من يستطيع ألمٍر فائٍت طلبا  لك فت العالمين بها مكارم  

  .أي سبقت: فت

  .لك مكارم سبقت مجيع اخللق ا فلم يدركوا فيها شأوك، وال يقدر أحد على رده وال طلبه: يقول

  إلي بالخبر الركبان في حلبا  أقمت بأنطاكية اختلفت لما

  .أنطاكية على مسرية يومني من حلب

 أقمت بأنطاكية تزودت الركبان باخلرب من عندك، وأنا حبلب، فذكروا وصوهلم إىل النعم ملا: يقول
  .اجلزيلة واأليادي اجلميلة

 الفقر واألدبا: راحلتي أحث  فسرت نحوك ال ألوي على أحٍد
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  .نصب الفقر واألدب؛ ألما بدل من راحليت

ومها :  دونك، وحثثت حنوك راحلتنيملا عرفت احلال سرت حنوك غري ملتف إىل أحد من الناس: يقول
  .الفقر واألدب، لتزيل عين الفقر وتشرفين باإلكرام ألجل األدب

  لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا  أذاقني زمني بلوى شرقت بها

: وبكى، وعاش، وانتحب. للبلوى: تردد البكاء يف الصدر، واهلاء يف ا وذاقها: االنتحاب، والنحيب

  .فعل الزمن

إنه أذاقين من باله وحمنه ما نشب يف حلقي فشرقين، ولو ذاق الزمان ما : شاكياً من زمانهيقول 
  ! أذاقين، لبكى وانتحب ما عاش

 أخاً والمشرفي أبا والسهمري  وإن عمرت جعلت الحرب والدةً

إن طال عمري جعلت احلرب والديت؛ فأعتين بأمرها كما يعتين الرجل بأمر والدته، والرمح : يقول
فالن ابن جبدة هذا األمر، وفالن : يعين الزمت احلرب، والرمح والسيف، كما يقال: خاً والسيف أباأ

  .يف إدراك ثأري من الزمان وأهله: أخو فلوات، وأراد

 كأن له في قتله أربا حتى  بكل أشعث يلقى الموت مبتسما

هو ضاحك، حىت يظن أن أي أغرب معاوٍد للحرب، يلقى املوت و: وبكل رجل أشعث. احلاجة: األرب
  : ومثله أليب متام. عالماته: واملراد باملوت. له حاجةً يف أن يقتل

 ييأسون من الدنيا إذا قتلوا ال  مناياهم كأنهم يستعذبون

عن سرجه مرحاً بالعز أو طربا  يكاد صهيل الجرد يقذفه قح  

هو الذي :  الشعر، وقيلوهو القصري: مجع أجرد، وجرداء: اخلالص من كل شيء، واجلرد: القح
  .يتجرد من اخليل ويسبقها

بكل أشعث خالص يف نسبه عريب يكاد يرميه صهيل اخليل عن سرجه مرحاً وشوقاً إىل احلرب، : يقول
  .سروراً باملوت

 أوسع، والدنيا لمن غلبا والبر  الموت أعذرلى، والصبر أجمل بي

رب أمجل باحلر من احتمال الضيم، والرب أوسع مبن إن املوت يعذرين إذا قتلت شوقاً إليه، والص: يقول
  .ومجيع البيت مثل ضربه. يريد العز إن مل يكن يف هذا املوضع يطلبه يف موضع آخر، والدنيا ملن غلب

  : وقال أيضاً ميدحه ويذم الزمان
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مثل ما يهب اللئام  ما تسليه المدام فؤاد وعمر  

وما األوىل . وعمر:  فؤاد، وهذا فؤاد، وكذالك يف قولهفؤادي: خرب ابتداء حمذوف، وتقديره: فؤاد
البخل، ومهانة النفس، : مجع لئيم، وهو من جيمع ثالثة أحوال: واللئام. مبعىن الذي: للنفي، والثانية

  .والدناءة يف األصل

إن فؤادي ال يغلبه شرب اخلمر، وال يسليه السكر : يصف بعد مهته وعلو قدره وعزة مطلبه فيقول
 يطلبه من الشرف والعلو، ويل عمر منكد منغص مثل هبة اللئيم اليت تكون منغصة حقرية؛ عما

فلقصر عمر أخاف أال أدرك مطلويب وقيل غرضه يف ذلك شكاية حاله، وضيق صدره، وقصر عمره، 
  .هذا مثل قصار اهلمم، وإن كانوا طوال العمر. وتنغيص حياته، وإنه صار إىل حد ال يسليه الشراب

  وإن كانت لهم جثثٌ ضخام  ناسه ناس صغار دهرو

  .مجع اجلثة، وهي شخص اإلنسان ما دام حياً جالساً أو نائماً، فإذا كان قائماً فهو قامة: اجلثث

إن الدهر دهر، أو هذا دهر، أهله صغار، ليس هلم مهة مع عظم أجسامهم، : يذم أهل الدهر فيقول
  .العصافري وهذا مثلجسم البغال وأحالم : اليت هي مثل

  ولكن معدن الذهب الرغام  أنا منهم بالعيش فيهم وما

  .التراب: الرغام والرغام

    

لست من هؤالء الناس، وإن كنت أعيش فيما بينهم، بل جوهري خيالف جوهرهم وطباعي : يقول
ه نفسه شب. تنايف طباعهم، كما أن الذهب يتولد من التراب، ومع ذلك جوهره خيالف جوهر التراب

فإن يف اخلمر معىن : فإن املسك بعض دم الغزال ومثله: ومثله قوله. بالذهب وسائر الناس بالتراب
  فإنك ماء الورد إن ذهب الورد : ليس يف العنب ومثله

عيونهم نيام مفتحةٌ  أرانب غير أنهم ملوك 

م اسم امللوك وهو عكس فجعلهم أرانب، واستعار هل! هؤالء أرانب يف احلقيقة، غري أم ملوك: يقول
ومثل هذا . هم ملوك يف صورة األرانب، وقد فتحوا عيوم وهم مع ذلك كأم نيام جلهلهم: ما يقال

  : قول الشاعر

  وأنك إذا استيقظت أيضاً فقائم  البواب أنك نائم وخبرني
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 وما هلا من الضعف وإمنا شبههم باألرانب؛ ألا إذا نامت ال تطبق أجفاا فشبههم ا هلذه العلة،
غري أم ملوك أي رفع زمنهم قدرهم ودانت هلم الدنيا، : واخلسة ودناءة األصل والقدر، وقوله

  .واملراد به ذم الزمان وأهله

  وما أقرانها إال الطعام  بأجساٍم يحر القتل فيها

  .من احلرارة، أي يسرع ويشتد؛ خلسة شجاعتهم: حير

هم بالطعام ال ميوت أكثرهم إال عن التخمة، فكأن الذين يقاتلوم إن هذا الدهر، أهله لشره: يقول
  .وهذا مثل. بالفراغ من الطعام ألم ال ميوتون أكثرهم إال بأكلها، فهي أقرام دون الرجال

قنا فوارسها ثمام كأن  وخيٍل ما يخر لها طعين 

  .نبت ضعيف ورقه مثل خوص النخل: الثمام

. عنوا فارساً، ال يسقط عن ظهر فرسه، فكأن رماحهم من شجر الثمامإم لضعفهم إذا ط: يقول

وهذا . شبهها به لضعفه وكون ورقة على شكل أسنة الرماح، فهو إشارة إىل ضعفهم وقلة شجاعتهم
  .مثل

 كثر التجمل والكالم وإن  خليلك أنت ال من قلت خلى

 أموره وأحواله، وألن حب كل ومسي بذلك ملداخلة صديقه يف مجيع. هو الصديق: اخلليل واخلل
  .إظهار اجلميل من القول وغريه: واحد منهما يدخل يف خلل صاحب قلبه، والتجمل

ليس لك صديق يف احلقيقة إال نفسك، فأنت صديق نفسك، ال من تسميه خليالً، وإن كثرت : يقول
  .ومثله لآلخر. جماملته، وأظهر لك الود بالكالم

  إال ندائي إذا ناديت يا مالي  النداء إذا ناديت يخذلني كل

  .وهذا مثل

  تجنب عنق صيقله الحسام  حيز الحفاظ بغير عقٍل ولو

  .رفع ألنه فاعل جتنب: واحلسام. مراعاة احلقوق والذمم: واحلفاظ. مجع: حيز

هؤالء ال عقول هلم؛ فلذلك ليس هلم حفاظ بالعقل، فلو أمكن حتصيل احلفاظ من دون العقل، : يقول
سيف عنق الصيقل، الذي أرهف حده، وأظهر رونقه، وأبرز حسنه فكأنه إذا ضرب به ال لتجنب ال

  .يؤثر؛ حملامات حرمته، ومراعات حقه

 بدنيانا الطغام وأشبهنا  وشبه الشيء منجذب إليه
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  .الذي ليس له معرفة: الطغام والطغامة

 إىل شبهه، فكما أا رذلة خسيسة، أن الدنيا متيل إىل األراذل؛ خلساسة قدرها كما مييل الشبه: املعىن
  .وهذا أيضاً مثل. فهي أيضاً تنجذب إىل اخلساس واألراذل؛ للتجانس بينهما

  تعالى الجيش وانحط القتام  لم يعل إال ذو محلٍّ ولو

  .الغبار: القتام

التراب لو مل يعل ومل يرتفع، إال من له حمل وقدر، لكان جيب أال يعلو الغبار مع أنه من جنس : يقول
  : على اجليش؛ لفضلهم وماهلم من التمييز والعقل ومثله

 يسفل عند الوزن من رجحا كذاك  :قلت لها! عال الناس إال أنت: قالت

  .وهذا مثل

 أسامهم المسام لرتبته  ولو لم يرع إال مستحقٌّ

  .رعى املال، يقال أسام ماله فهو مسيم واملال مسام: واألسامة. السياسة: الرعى هنا

لو مل يقم برعاية الناس إال من هو مستحق له، لوجب أن تكون الرعية هي الراعي، واألمري هو : يقول
  .املرعي؛ ألن يف الرعية من هو أشرف من هؤالء الرعاة وهذا مثل

 ضياء في بواطنه ظالم  ومن خبر الغواني فالغواني

  .واهلاء يف بواطنه للضياء. مبعىن جرب: خرب واخترب

  .رب النساء وعرفهن، وعرف ظاهرهن فإنه وإن كان ضياًء فباطنه ظالم وضاللمن ج: يقول

 هماً، فالحياة هي الحمام ب  إذا كان الشباب السكر، والشي

    

ويف حال املشيب يف احلزن واهلم . إذا كان اإلنسان شاباً فهو كالسكران، لكونه جاهالً غافالً: يقول
ة، إذ ليس له فيها راحة، فال فرق بني حياته وموته، كأنه تنبيه فاحلياة هي املوت يف احلقيق! واألسقام

  .وحث على ترك الغفلة، والنهوض ملعايل األمور، يف حال الشباب وهذا مثل أيضاً

  وما كلٌّ على بخٍل يالم  كلٌّ بمعذوٍر ببخٍل وما

ال يالم، ألن فضله وإن خبل املعسر . أن الكرمي ال يعذر على خبله؛ لكرمه والتصال اآلمال به: يعين
  .وهذا أيضاً مثل ضربه. ومرتلته إمنا هو باملال

 عند مثلهم مقام لمثلي  ولم أر مثل جيراني ومثلي
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  .اإلقامة: املقام

مل أر من هو مثلي يف الفضل، يقيم بني قوم ال يشاكلونه، ألم سفلة أخساء فمقامي فيما بينهم : يقول
  .عجيب

 يفوتها إال الكرام يسفل  بأرٍض ما اشتهيت رأيت فيها

مقامي بأرٍض خمصبة، فيها كل ما اشتهيت من أنواع النعم، وليس يفوت إال الكرام تلك : يقول
  .األرض فإين ال أراهم فيها وإن كنت أشتهي ذلك

 !ألهلها منها التمام وكان  فهال كان نقص األهل فيها

رض، وكان التمام الذي فيها هال كان هذا النقص الذي يف أهل هذه األرض يف نفس األ: يقول
  .ألهلها، فيكون منها كرماً وفضال

 ذا المغيث، وذا اللكام :أنافا  بها الجبالن من فخٍر وصخٍر

  .أحدمها من فخر، وهو املغيث: هذه األرض، فيها جبالن عاليان: يقول

  .والثاين من صخر، وهو اللكام جعل املمدوح كاجلبل قدراً

 بها كما مر الغمام ريم  وليست من مواطنه ولكن

هذه األرض ليست من مواطن املغيث؛ خلستها ودناءا، مع شرفه وكرمه، ولكنه مير ا : يقول
وقد استدرك ها هنا ما . ليحميها وينعم على أهلها، كما مير الغمام باألرض اجلدبة فيحييها بالنبات

  .فليس يفوا إال الكرام: قال يف قوله

وإن كان هذا الكرمي فيها فليس هو من أهلها ألن أهلها لئام، وإمنا جيتاز : فقال. وا اجلبالن: مث قال
  .فيها كاجتياز السحاب

 ما لراضعه فطام بدر  سقى اهللا ابن منجبٍة سقاني

الكرمي السليم من : والنجيب. إذا ولدت جنيباً، فهي منجبة وابن منجبة هو املمدوح: أجنبت املرأة
  .العيوب

أي ألن نعمته دائمة ال :  ابن منجبٍة وهو الذي سقاين بدر وخري كثري، ما لراضعه فطامسقى اهللا: يقول
  .تنقطع، بل تتصل وتدوم

  ومن إحدى عطاياه الدوام  إحدى فوائده العطايا ومن
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من : وروى. فتكون يف موضع نصب. ابن منجبة: من وهي للممدوح وهو بدل من قوله: روى
  .فتكون للتبعيض

ائدة من فوائد العال واجلاه، فإذا أعطي عطية جعلها دائمة، والدوام بعض عطاياه له ف: يقول
  .املشكورة

  كسلك الدر يخفيه النظام  خفي الزمان به علينا فقد

أن الزمان : أحدمها: وله معنيان. ا فيكون راجعاً إىل العطايا: وروى. به فيكون للممدوح: روى
 الرجل وبعطاياه، الشتمال هذا الرجل وعطاياه على الزمان والشدائد صارت مغمورة مستورة ذا

وشدائده، فال يظهر للزمان تأثري باإلضافة إليه وإىل عطاياه، كما أن الدر إذا نظم يف السلك فإنه خيفي 
  .السلك ويستره الشتماله عليه ولنفاسته

  .أن قبح الزمان وخسة أهله صارت خافية حبسن كرمه وعطاياه: واملعىن الثاين

  .وهذا مثل. أن كرمه صار جابراً ملعايب الدهر ومعايره: يعين

  ومن يعشق يلذ له الغرام  تلذ له المروءة وهي تؤذي

  .قيل هو العذاب وأصله من املشقة: والغرام. مصدر مرؤ، كاإلنسانية: املروءة

 املشاق، فهو يلتذ ا إن املروءة لذيذة له مع أا تؤذي صاحبها؛ ملا فيها من تفريق املال وحتمل: يقول
  .وهذا أيضاً مثل. لعشقه هلا، كما أن العاشق يتلذذ بالغرام، وما جيد من أمل الشوق وحرق اهلوى

  وواصلها فليس به سقام  هوى قيٍس لليلى تعلقها

عشق هذا املمدوح املروءة، كما عشق قيس بن امللوح، امللقب بانون لليلى العامرية، ولكنه : يقول
مثل ما كان لقيس يف عشق ليلى؛ ألن السقام إمنا . روءة املعشوقة، فليس هلا سقام العشقواصل امل

  .وهذا أيضاً مثل. يكون من اهلجر وعدم الوصال، فهو ملا واصلها مل جيد السقام

  !أشيخٌ أم غالم: فما يدري  ركانةً ويذوب ظرفا يروع

    

أشيخ هو أم غالم؟ : وتقديره. دأ وخربه حمذوفأشيخ مبت: وقوله. نصب على التمييز: ركانةً وظرفاً
  .الوقار والثبات: فما تدري، والركانة: واجلملة يف موضع نصب بقوله

إذا نظرت إليه راعك وقاراً وهيبة، وإذا راعيته راعك بظرٍف وحسن خلق، فله ركانة الشيوخ : يقول
  .وظرافة األحداث
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  مفأما في الجدال فما يرا  المسائل في نداه وتملكه

املسألة تستعمل يف سؤال العطاء، وسؤال العلم، فلما أراد هاهنا سؤال العطاء، بني ما يزيل الشبهة 
متلكه مسائل السائلني، وإذا سألوه املال فال ميكنه ردهم، فأما إذا سألوه مسائل العلم واجلدال، : فقال

  .ميدحه بالسخاء والعلم. فال يرومه أحد

  ض نوال بعض القوم ذاموقب  نواله شرفٌ وعز وقبض

أخذ نواله شرف لنا وعز، لكرمه وفضله : يقول. العيب: والذام. وهو األوىل. وفيض نواله: ويروى
  : ومثله. عيب: وأخذ عطايا بعض القوم وهم سقاط

 وما كل العطاء يزين بخيٍر  عطاؤك زين المرىٍء إن حبوته

 حمامهي األطواق والناس ال  في الرقاب له أياٍد أقامت

  .يف أصل اللغة، عبارة عن كل طائر ذي طوق: احلمام

فنعمه كاألطواق، والناس كاحلمام وأخذ هذا بعض . نعمه الزمة للناس، مثل األطواق للحمام: يقول
  .املتأخرين فقال

 تحت أطواق المنن بنداه  الناس حماما هتفاً ترك

  كما األنواء حين تعد عام  عد الكرام فتلك عجٌل إذا

مجع نوء وهو سقوط جنم من منازل القمر يف املغرب وطلوع رقيبه من املشرق يقابله وذلك : نواءاأل
  .يف كل ثالثة عشر يوماً، وبانقضائها تنقضي السنة

إذا عد الكرام فهم بنو عجٍل دون غريهم، فكأن الكرام اسم هلم خاص، كما أن األنواء تكون : يقول
األنواء إال نفس العام، فكما أن األنواء ال تنفصل عن العام، كذلك عاماً، فال عام إال ذو أنواٍء وما 

  .الكرم ال يزايلهم

  إذا بشفارها حمى اللطام  تقى جبهاتهم ما في ذراهم

: مجع الشفرة، وهي حد السيف واهلاء يف فيها: والشفار. ناحيتهم: وذراهم. أي حتفظ، ومتنع: تقى

أي : ومحى. كناية عن الضراب: واللطام.  هو ضمري عجل:ضمري السيوف وإن مل جير هلا ذكر، وقيل
  .اشتد

املستجريون يف شدة احملاربة، وهو : إن جباههم تصون وتدفع عن أمواهلم وحرميهم، واحلرم: يقول
  .حني اشتداد حد السيوف للضراب
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  ألعطوك الذي صلوا وصاموا  يممتهم في الحشر تجدو ولو

أي ثواا مع شدة : ياً معروفهم، ألعطوك صالم وصيامهملو قصدم يوم القفيامة جمتد: يقول
. احلاجة إىل الطاعة يف ذلك اليوم واختاروا ألنفسهم النار؛ كراهة رد املستميح، إذ ليس هناك أموال

  .وهذا مأخوذ من قول اآلخر

 من يرجوه شطر حياته لقاسم  بذلت أمواله جود كفه ولو

 جاد له بالشطر من حسناتهل  ولو لم يجد في العمر قسماً لزائر

 خفافٌ والرماح بها عرام  حلموا فإن الخيل فيهم فإن

  .اجلهل والطيش: العرام

إن كانوا حلموا حلم ذو رزانة وسكون، فخيلهم ختف وال حتلم، وتسرع يف العدو، ويف رماحه : يقول
  : ومثله للفرزدق. خفة ونزق، أي هم جهال يف احلروب

 ويزيد جاهلنا على الجهال  ةًتزن الجبال رزان أحالمنا

  وشذر الطعن والضرب التؤام  وعندهم الجفان مكلالتٌ

إذا كان عن ميني ومشال، وأراد : وشزر الطعن. اليت أديرت عليها اللحم مثل اإلكليل: املكلالت
  .متابعة الضرب، مكان الواحد اثنان: بالتوام هنا

حوم، ويطعنون أعداءهم شزراً يف احلروب، إم يقرون الضيف باجلفان املكلالت بالل: يقول
  : ويضربوم ضرباً متتابعاً، وهذا من قول حسان

 يقطرن من نجدٍة دما وأسيافنا  لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى

 عن وجوههم السهام وتنبوا  بأعيننا حياء نصرعهم

هم ما نسأله، وهم يف احلروب إذا سألناهم استحيوا من نظرنا إليهم، فكأنا صرعناهم فنأخذ من: يقول
نصب على : وحياٌء. يصفهم باحلياء عند املسألة والوقاحة عند احلرب. ال يؤثر السالح يف وجوههم

  : وقول ليلى األخيلية أبلغ من هذا وهو. التمييز

وأشجع من ليٍث بخفان خادر  كان أحيا من فتاٍة حييٍة فتى  

  لجسد العظامكما حملت من ا  يحملون من المعالي قبيٌل
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هم مجاعة يتعاونون على القيام باملعايل، وحيملوا كما تعاونت العظام على محل اجلسد، فقوام : يقول
  .املعايل ونظامها م، كما أن قوام اجلسد وثباته بعظامه وهذا مثل

  وجدك بشر الملك الهمام  أنت أنت، وأنت منهم قبيٌل

  .م، وأنت أنتقبيل أنت منهم، وأنت منه: تقديره

وهذا تفخيم . أي أنت املشهور، ولك احملل العظيم: إن بين عجل قبيلة أنت منهم، وأنت أنت: يقول
  .أي كفاهم شرف كونك وجدك منهم. بشر، منهم، وهو امللك اهلمام: لشأنه، وجدك املسمى

  ويشرك في رغائبه األنام؟  ماٌل تمزقه العطايا لمن

  .مجع الذي يرغب فيه:  والرغائب.وهي املال النفيس: الرغيبة

ليس مال تفرقة العطايا ويشرك مجيع اخللق يف رغائبه غري مالك، وهذا مفهوم من الكالم؛ ألن : يقول
فعلى هذا يكون البيت مستقالً بنفسه، وجيوز أن يكون معىن البيت الذي يليه متصالً : من يدل عليه

  .به، فيكون فيه معىن التضمني

 بصحبٍة يجب الذمام ألن  ترضىوال ندعوك صاحبه ف

أنت ال ترضى بأن تدعى صاحب املال الذي وصفته، ألن الصحبة مما توجب مراعاة حقه، : يقول
ملن املال الذي تفرقه العطايا، ويشرك فيه الناس، ال يدعوك : واملعىن الثاين. وذلك مينع من تفريقه

  . حفظهصاحبه فترضى أنت به؛ ألنك إذا أقررت بأنك صاحبه فيلزمك

  تصافحه يد فيها جذام  كأنك سامري تحايده

جيوز أن تكون للمال، : ويف تصافحه. واهلاء ضمري املال. أي تتجنبه ومتيل عنه إىل جانب آخر: حتايده
والسامري جيوز أن يكون اسم السامري املذكور يف القرآن، وجيوز أن . وجيوز أن يكون للسامري

يف آخره ياء مشددة، إذا نسب إليه حذفت الياء منه، وأحلقت به ياء وكل اسم . يكون منسوباً إليه
  .األكلة اليت تقع يف اليد: واجلذام. رجل كرسي: النسبة، كما لو نسبت إىل كرسي، قلت

إنك تتجنب من مالك، فكأنك السامري، الذي اختذ العجل واالل مبرتلة اليد اجلذماء، : يقول
واألوىل أن املراد به " ال مساس"ألن اهللا تعاىل قال يف حقه ! والسامري ال متسه يد فكيف اجلذماء

وهم قوم من ولده يستقذرون الناس وال خيالطوم تعززاً منهم، ويغسلون ثيام . املنتسبون إليه بالشام
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إنك تتجنب أن متس مالك فكأنك منتسب إىل هؤالء القوم ألن السامري : إذا أصام الناس فيقول
  .أنه يفرق ماله: والغرض. ن متسه اليد السليمة، كان من اليد اجلذماء أشد اجتناباًإذا كان يتجنب أ

 أيها الحبر اإلمام أفدنا  إذا ما العالمون عروك قالوا

  .العامل: واحلرب. أي قصدوك، وأتوك: عروك

  .أفدنا أيها اإلمام يف العلم: العلماء إذا سألوك عن العلم واستفادوا منك قالوا: يقول

 يعلم الجيش اللهام بهذا  ما المعلمون رأوك قالواإذا 

  .هو اجليش العظيم: واللهام. من جعل لنفسه عالمة ليعرف ا، وتلك عالمة الشجعان: املعلم

هو : أي أنه ليس فيهم أشهر منه فكأنه قال. ذا يعلم اجليش: إن الشجعان إذا رأوك قالوا: يقول
  .هورعالمة اجليش وزعيم اجليش وفارسه املش

 في فم الدنيا ابتسام كأنك  لقد حسنت بك األوقات حتى

يعين أن أوقات الزمان حسنت لكونك فيها، كما حيسن وجه اإلنسان باالبتسام . يف فم الزمن: وروى
  .يف الفم

  عليك صالة ربك والسالم  الذي لم يعط خلقٌ وأعطيت

 اهللا تعاىل، وهي الرمحة منه، وعليك إنك أعطيت ما مل يعط أحد من املخلوقني، فعليك صالة: يقول
  .سالمه، أي حتيته

  اجلزء الثاين 

  : وقال ميدح أبا الفرج أمحد بن احلسني القاضي املالكي

  لوحشيٍة؟ ال، ما لوحشيٍة شنف  !لجنيٍة أم غادٍة رفع السجف

جانب الستر، وهو : والسجف. والقرط ما يعلق على شحمة األذن. ما يعلق يف أعلى األذن: الشنف
جلنية أراد أجلنيٍة؟ إال أنه حذف ألف االستفهام، لداللة أم عليها جيوز أن تكون أم : وقوله. البيت

جلنية رفع السجف أم لغادة رفع السجف؟ : منقطعة، وتكون مبعىن بل ويف الكالم حذف تقديره
  .فحذف من اجلملة األوىل لداللة الثانية

    

. بل لغادة رفع السجف: جلنية رفع السجف مث أضرب وقال: اًومعىن البيت على اخلرب كأنه يقول خمرب
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ما رفع : ال يرفع هذا الستر جلنية وال لغادة بل رفع لوحشية، مث رد على نفسه ذلك فقال: بل قال
. لوحشية إذ ليس للوحشية شنف، فكأنه نفى أن يكون تشبيهه للمحبوبة بسائر ما شبه به النساء

نظر إىل حمبوبته وقد رفع عنها ستر قبتها، فحريه حسنها، فلم يدر أجنيةٌ ومعناها على االستفهام، أنه 
هذا الستر املرفوع جلنية أو غادة أو وحشية مث استدرك فقال لو كانت : أم غادة ناعمة؟ فقال! هي؟

  .وحشية مل يكن هلا شنف

،سوالفها والحلى والخصر والردف  عرتها نفرةٌ فتجاذبت نفور  

مقدمة صحفة العنق، ومجعها : والسالف. أي أصابتها، وغشيتها: عرا. الريبةأي تنفر عن : نفور
  .سوالف

هذه اجلارية نفور فلئن رمقن طرفاً إليها، نفرت منا، فتجاذبت هذه األشياء، ألن سوالفها : يقول
  .كانت ناعمة، وحليها كان ثقيالً واخلصر كان دقيقاً، والردف كان ثقيالً وما أشبه ذلك

  تثنى لنا خوطٌ والحظنا خشف   مرطها، فكأنمامنها وخيل

وهو كناية عن الذي : وأفسد، وفاعله املرط: من التخيل، وهو االضطراب، والفساد فكأنه قال: خيل
  .تلبسه نساء العرب مكان اإلزار

مث شبهها يف تلك احلالة . ملا نظرنا إليها نفرت منا فتعثرت يف مرطها فاضطرب عليها ثوا: يقول
كأمنا متايل لنا مرط باٍن؛ العتداهلا وحسنها وكأمنا الحظنا خشفاً : صن الرطب، وباخلشف فقالبالغ

  .والح لنا خشف: حلسن عينيها وروى

  وقوة عشق وهي من قوتي ضعف  شيٍب وهي نقص زيادتي زيارة

: وجيوز أن يكون تقديره. فيكون خرب ابتداء حمذوف. أمري زيادة شيب، وأمري قوة عشق: تقديره

أي أشكو زيادة شيب، وميكن أن يكون . وجيوز نصبه على إضمار فعل حمذوف. شكواي زيادة عشق
  .هي زيادة شيب: املضمر هي تقديره

شيبين اهلوى فكلما زاد شييب زاد جسمي نقصاً، وكلما قوي عشقي، ضعفت قويت، فالزيادة : يقول
  .نقصان، والقوة ضعف

  الوجد بي والشوق لي ولها حلفمن   دمي من بي من الوجد ما بها هراقت
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  .الصاحب احملالف املالزم: احلف، واحلليف

سفكت دمي اجلارية اليت حتبين، مثلما أحبها، وا من الوجد ما يب، والشوق يل وهلا مالزم : يقول
  .والباء األوىل متعلقة ا، والثانية بالوجد. ومصاحب

  الشعر الوحفكساها ثياباً غيرها   كلما جردتها من ثيابها ومن

  .هو الكثري امللتف الشديد السواد: الشعر الوحف

. هراقت دمي من كلما عريتها من ثياا، ألبسها الشعر الكثري ثياباً غري الثياب اليت عريتها منها: يقول

  .ومثل هذا قول بكر بن النطاح

 فيه وهو جثل أسحم وتغيب  بيضاء تسحب من قيام شعرها

 به بدر ويمسكه حقف يميل  نٍةرمانتا غصن با وقابلني

وجعل الرمانتني على . شبه ثدييها برمانتني وقدها بغصن البانة. الكثيب من الرمل املعرج: احلقف
: وردفها. بالبدر: وشبه وجهها. غصنب بانة، ليكون أعجب وأحسن؛ ألن البان ال حيمل الرمان

  .هراقت دمي: بالكثيب، وهذا من متام قوله

  فال دارنا تدنو وال عيشنا يصفو  ين؟ واصلت وصلنالنا يا ب أكيداً

  .أكيداً؟ نصب على املصدر أي أتكيد كيداً

يا بني، واصلت، وفرقت بيننا، فارتفع الوصل فكأنك كدتنا فتركتنا ال تدنو دارنا، وال يصفو : يقول
  .اتصال الضرر بالغري من حيث ال يعلم: عيشنا، والكيد

  وأكثر لهفي لو شفى غلةً لهف  ويلي لو قضى الويل حاجةً أردد

إما بدل من الياء، : وهي. ويال وهلفا باأللف: وروى. ويلي وهلفي على اإلضافة إىل ياء املتكلم: روى
  .وإما على الندبة

أردد هاتني الكلمتني على لساين، ومعنامها يف قليب، : يقول. شدة احلزن: واللهف. دعاء للشر: ويل
 حاجيت، وشفى غليت، فيكون على هذا جواب لو حمذوفاً، وجيوز أن فلو نفع ذلك لنفعين، وقضى

لو قضى الويل حاجةً، لكنت أردد الويل، ولو شفى اللهف غلة : جيعل أردد فأكثر، فجواب لو تقديره
  .كنت أكثر ذكره

في الهوى كالسم في الشهد كامن به جهالً وفي اللذة الحتف لذذت  ضنى 
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  .اهلالك: واحلتف. اهلزال واألمل: ضىنوال. العسل يف الشمع: الشهد

األمل كامن يف اهلوى، كالسم إذا كمن يف العسل، فيلتذ العاشق باهلوى، كالعسل املمزوج : يقول
  .بالسم، جيد اإلنسان حالوته وفيه هالكه

    

  أبو الفرج القاضي له دونها كهف  وما أفنته، نفسي كأنما فأفنى،

  .تقديران. وما أفنته نفسي: جيوز يف قوله

فأفىن الضىن نفسي وما أفنته، فيكون الضىن فاعله، . تقديره. أن ينصب نفسي بالفعل األول: أحدمها
  .ونفسي مفعوله

أن ترفع نفسي بالفعل الثاين ما أفنته وتكون التاء خمربة لتأنيث الفعل، ليست بضمري، وحتذف : والثاين
  . ألن إعمال الثاين أوىل لقربه من االسماملفعول من الفعل األول وهو املختار عند البصريني،

إن الضىن أفىن نفسي وأهلكها ومل تفنه نفسي، حىت كأن هذا املمدوح كهف الضىن دون : يقول
أنه كهف له، وملجأ لنفسي وكيف يقدر اهلوى على : واملراد. النفس، فيمنع نفسي من أن تصل إليه

  ! إفناء نفسي؟

  آرائه ما أغنت البيض والزغفك  الكرى لو كانت البيض والقنا قليل

هي : وقيل. الدروع اللينة: والزغف. مجع بيضة، وهي الترك: األوىل السيوف، والبيض الثانية: البيض
  .الطويلة

إنه قليل النوم، صلب الرأي، فلو كانت البيض والرماح مثل رأيه يف املضاء مل ينفع معها املغافر : يقول
  .موالعرب متتدح بقلة النو. والدروع

  ويستغرق األلفاظ من لفظه حرف  مقام الجيش تقطيب وجهه يقوم

  .تعبيس الوجه: التقطيب

وحرف من . إنه شجاع، فصيح، فعبوس وجهه يف احلرب يقوم مقام العسكر يف هزم األعداء: يقول
  ! فكأن حرفه يستغرق مجيع األلفاظ. لفظه، يستفاد منه ما يستفاد من اللفظ الكثري من غريه

  إليه حنين اإللف فارقه اإللف  د اإلعطاء حنت يمينهفق وإن

إنه ال يفتر عن العطاء، وإذا مل يعط يف حال، حنت ميينه، واشتاقت إىل اإلعطاء، كما يشتاق : يقول
  .الصديق إىل صديقه بعد فراقه



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        190

جباٌل جبال األرض في جنبها قف  رست للعلم في أرض صدره أديب  

  .رتفع من األرضوالقف امل. جبالٌ: فاعل رست

هو أديب رست يف صدره جبال العلم، اليت هي إذا قيست جبال األرض إليها صغرت يف : يقول
  .شبه العلوم اليت يف صدره باجلبال مث فضلها على جبال األرض. جنبها، كالقف إىل جنب اجلبال

 أود الدهر أن اسمه كف سمواً  جواد سمت في الخير والشر كفه

محل الدهر على أن يود ويتمىن، وفاعله ضمري السمو، ومفعوله الدهر، واهلاء يف . امعن: متعد من ود
  .للممدوح: للدهر، ويف كفه: امسه

كفه قد علت يف فعل اخلري والشر، والنفع والضر، مسواً يتمىن الدهر أن يكون امسه كفاً : يقول
  .ليشاركه يف االسم، وإن فارقه يف املعىن

  من الناس، إال في سيادته خلف  سيٍدوبين الناس في كل  وأضحى

  .أي بني الناس يف سيادة كل سيد خالف، إال يف سيادته، فإن الناس اتفقوا على أنه سيد

  لجاري هواه في عروقهم تقفو  حتى كأن دماءهم يفدونه

يفديه الناس بأنفسهم، لتمكن حبه يف قلوم، فكأن هواه جرى يف عروقهم قبل جريان الدم : يقول
جلاري : والالم يف قوله. ها، وكأن دماءهم تتبع ما جرى يف عروقهم من احملبة قبل جريان الدماء فيهافي

من أجل جاري هواه يف عروقهم كأنه دماء تقفو، ومفعول تقفو حمذوف : هواه جيوز أن تكون معناه
فعول مقدماً جلاري وهواه فيكون امل: على هذا، وهو يف وهذا جلاري، وجيوز أن يكون متعلقاً بقوله

" إن كنتم للرؤيا تعربون: "والفعل معداً إليه بالالم لتقدمه على الفعل، كقوله تعاىل. على الفعل

  .تقفو الدماء جاري هواه يف العروق: فتقديره

 وقفٌ، وشكرهم وقف فنائله  شكٍر ونائٍل: وقوفين في وقفين

حلال من يفدونه وقيل من قوله تقفوا على ا: وقيل. أي أذكر وقوفني. نصب بإضمار فعل: وقوفني قيل
رأيتك راكبني، أي أنا راكب، : وتقديره. بني الناس إال يف سيادته خلف يف هذا احلال: وقيل من قوله
  .وأنت راكب

والناس واقفون شكرهم . إن املمدوح والناس واقفني وقفاً فاملمدوح واقف نائله على الناس: يقول
  .فنائله وقف على الناس كلها، وشكرهم وقف عليه وحده. فجعل املمدوح مقابل الناس. عليه

  عليه، فدام الفقد وانكشف الكشف  فقدنا مثله دام كشفنا ولما
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إنا ملا مل جند مثله طلبناه لعلنا جنده : ومعناه. تعود إىل مثله: عنه واهلاء فيه: عليه مبعىن: قال ابن جىن
.  دام الفقد بعد ذلك، وانقطع الكشف، على أال ننظر لهفدام كشفنا مدةً عن مثله، مث ملا مل جند مثله

  .دام كشفنا ملثله وباقي الكالم على وجهه: فكأنه يقول. واهلاء للمدوح. له: وجيوز أن يكون مبعىن

    

  بأكثر مما حار في حسنه الطرف  حارت األوهام في عظم شأنه وما

  .يصفه بعظم شأنه وحسن وجهه

  .عظم حاله أكثر مما حتري البصر يف حسن وجهه، فهما متساويانما حتريت العقول يف : يقول

  بأعظم مما نال من وفره العرف  نال من حساده الغيظ واألذى وال

  .املعروف: والعرف. املال الكثري: الوفر

  .مل ينقص الغيظ واألذى من أبدان حساده، أكثر مما نقص اجلود من ماله: يقول

ه دين، وظاهره ظرفوباطن  تفكره علم، ومنطقه حكم  

  .ومعناه ظاهر. احلكمة: احلكم

اعلم أن العروض الطويل إذا مل يكن مصرعاً ال جييء إال من مفاعلن مقبوضة فأما مفاعيلن على ما 
  .هو إعادة القافية: والتصريع. جاء يف هذا، فإمنا يؤتى به يف املصرع فقط

قد جاء يف مثل هذا عن العرب، أال ترى أن هذا وإن كان هو األكثر، ف: أحدمها: عذره من وجهني
أن الكامل ال يكون عروضه مفعولن إال يف املصرع، وقد جاء عن العرب مفعولن يف الكامل من ذلك 

  .قول ربيع بن زياد

  يقذفن بالمهرات واألمهار  ما يذقن عدوفا ومجنبات

صل لضرورة الشعر، ألنه أن مفاعيلن، أصل العروض الطويل، فيكون قد رجع هاهنا إىل األ: والثاين
  .إذا جاز اخلروج عن أصل الكلمة للضرورة، فالرجوع إىل األصل أوىل

  .وهذا ال اعتراض عليه.. تقى: ومنطقة حجا، وروى: وروى

  ومغنى العال يودي ورسم الندى يعفو  أمات رياح اللوم وهي عواصفٌ

  .والواوات للحال. أي يهلك، ويدرس: ويودي. املرتل: املغىن

رياح اللؤم يف حال عصوفها وشدا، كاد مرتل العال يهلك بتلك الريح، ورسم اجلود يعفو : ليقو
  .أعاد املعايل واجلود بعد ذهاب دولتها: ويدرس ا، واملراد ا، واملراد أنه
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  إذا ما هطلن استحيت الديم الوطف  نر قبل ابن الحسين أصابعاً فلم

. اً من غري ريح، وال رعد، وأقله نصف يوم وأكثره مخسة أياممجع دمية، وهي مطر يدوم أيام: الدمي

قبل ابن احلسني : وقوله. وهي السحابة املتدلية األطراف، الدانية من األرض: والوطف مجع الوطفاء
  .أراد قبل أصابع ابن احلسني، فحذف املضاف وجيوز أن يكون أخرب باجلملة عن البعض

ن بالعطايا، زادت على هطل السحاب الوطف، حىت نستحي من أصابع هذا الرجل إذا ما هطل: املعىن
  .أصابعه

  بأفعاله ما ليس يدركه الوصف  ساعياً في قلة المجد مدركاً وال

فإنه أدرك من : ما رأينا ساعياً غاية اد، فأدرك بفعله ما ال يدركه الوصف، إال هذا املمدوح: يقول
  .اد ما ال يوصف

  ويستصغر الدنيا ويحمله طرف  ء حملهولم نر شيئاً يحمل العب

  .الفرس الكرمي: والطرف. احلمل الثقيل: العبء

وهو مع . ما رأينا شخصاً حيمل املغارم، ومؤن العفاة واحللم والوقار مثل ما حيمله املمدوح: يقول
  .ذلك يستصغر الدنيا لعظم مهته، ومع ذلك حيمله طرف

  فرشٌ ومن فوقه سقفومن تحته   جلس البحر المحيط لقاصٍد وال

هو : والبحر احمليط. مجع فراش: والضم. مصدر يف معىن املفروش: روى بالفتح وبالضم، فالفتح: فرش
  .البحر األعظم الذي حييط جبميع األرض

  .هو حبر؛ لكثرة جوده وما رأينا حبراً قط جالساً لقاصد، وحتته فرش وفوقه سقف: يقول

  يت فيه القراطيس والصحفوقد فن  فواعجباً مني أحاول نعته

  .مجع صحيفة وهي الكتب: والصحف. كان من قشوٍر بيض. شيء يستعملونه بدل الكاغد: القرطاس

أتعجب من نفسي حيث أطلب استيفاء وصفة يف الشعر، والقراطيس، مع أن وصفه يستغرق : يقول
  ! مجيع القراطيس والصحف

  تي له صنفيمر له صنفٌ، ويأ  كثرة األخبار عن مكرماته ومن

  .األخبار بفتح اهلمزة وكسرها، الفتح هو اجلمع، والكسر مصدر أخرب: روى

  .من كثرة ذكر املمدوح يف اآلفاق يأتيه صنف من الناس، ويصدر عنه صنف آخر: يقول

  ثنايا حبيٍب ال يمل لها الرشف  منه عن خصاٍل كأنها وتفتر
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وح، عن خصال محيدة حلوة ال ميل ذكرها، فكأن تفتر فاعله ضمري األخبار أي تنكشف من هذا املمد
أن خصاله مستطابة كاستطابة رشف : يعين. تلك اخلصال ثنايا احلبيب اليت ال ميل ترشفها ومصها

  .احملبوب

  كثير، ولكن ليس كالذنب األنف  والراجون قصدي إليهم قصدتك

ن قصدي إليهم كثري، أي الذين يرجو. فاعله: يف موضع نصب، ألنه مفعول، والراجون: قصدي
  .والراجون قصدي نصب على احلال. ولكن أنت كاألنف، وغريك كالذنب، وليسوا سواء

    

  نفوعان للمكدى وبينهما صرف  الفضة البيضاء والتبر واحداً وال

وهذا . احملروم: واملكدى. أي مها نفوعان. خرب ابتداء حمذوف: ونفوعان. واحداً نصب ألنه خرب ليس
  .ام البيت الذي قبلهالبيت من مت

قصدتك ولو قصدت غريك لوجدت عنده خرياً، ولكنك أكرم وأكثر عطاء من غريك، فليس : يقول
  .الذهب والفضة سواء وإن نفعا الطالب احملروم، ولكن أنت كالذهب وغريك كالفضة

  وال منتهى الجود الذي خلفه خلف  ولست بدوٍن يرتجى الغيث دونه

اسم غري . نصب على الظرف، وخلف: ودونه. وهو اسم يثىن وجيمع. ملقدارأي قليل صغري ا: بدوٍن
  .ظرف

لست بدون الناس فيبعد عنك العاين، ويرجو الغيث دونك أي سواك بل أنت أفضل من : يقول
الغيث وأجود، وألنت يف اجلود غاية ما خلفها غاية أخرى بل أنت النهاية اليت ليست وراءها اية 

  ! فكيف تقصد غريك؟

  وال البعض من كل ولكنك الضعف  وال واحداً في ذا الورى من جماعٍة

ليس واحداً يف هذا اخللق من مجاعة، وال بعضاً من مجيع الناس، ولكنك مثليهم، ألن الضعف : يقول
  .مثل الشيء مرتني

الضعف حتى يتبع الضعف  وال
 ضعفه

  وال ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف 
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وال الضعف نصب : ع ومفعوله الضعف وجيوز على العكس من ذلك وقولهرفع ألنه فاعل يتب: ضعفه
نصب ألنه صفة نكرة مقدمة عليها، فنصب على احلال، والنكرة : ألنه معطوف على خرب ليس، ومثله

  ترجع إىل ضعف الضعف ومعناه أنه أكثر من اخللق ثناًء ألف مرة : ألف واهلاء يف مثله

  ت وال الثلثان هذا وال النصفغلط  هذا الذي أنت أهله !أقاضينا

قد غلطت يف ذلك، بل ما قلته ليس بثلثي ما تستحقه وال : إن الذي قلته أنت أهله، مث قال: يقول
  .نصفه بل هو أقل من ذلك

  بذنبي ولكن جئت أسأل أن تعفو  تقصيري وما جئت مادحاً وذنبي

  .يعتذر من تأخريه اخلدمة واملدح

ئت مادحاً، ولكن جئت أسأل أن تعفو عن ذنيب يف التقصري، وتقديره ذنيب وتقصريي وما ج: فيقول
إين مل أقصدك مادحاً بذنيب، إين : وقيل معناه. وما جئت مادحاً، بل جئت بذنيب أسأل أن تعفو ما تقدم

وهو التقصري يف مدحك، وإمنا جئتك أسأل العفو عن ! مقصر وكيف أمدحك مبا يعد من ذنيب؟
  .تقصريي

   بن منصور احلاجب ويصف جيشه وقال ميدح علي

 من الحرير جالببا الالبسات  بأبي الشموس الجانحات غواربا

. الشموس مفدية بأيب: تقديره. بأيب ويدل عليه الباء: وخربه قوله. رفع باالبتداء: الشموس

. واجلالبب، أصلها جالبيب، فحذف الياء ضرورة. نصب على احلال. وغواربا. املائالت: واجلاحنات

  .ثوب أوسع من اخلمار: وقيل. وهي امللحفة: هي مجع جلبابو

أفدي بأيب نساًء كالشموس مائالت إىل الغروب يعين أن يأن للغروب واخلروج للغيبة يف : يقول
يصف تنعمهن . اهلوادج، واخلروج إىل املقاصد، وأن كن يلبسن الثياب، واملالحف من احلرير

رب أن كن يلبسن املصبغات باحلمرة، فكن كالشمس يف محرة غوا: أراد بقوله: وقيل. وغناءهن
  .الشفق

  وجناتهن الناهبات الناهبا  عيوننا وقلوبنا المنهبات

يتعدى إىل : فنهبت. أي أمكنته من به وجعلته باً له: وأبته. أخذته وأغرت عليه: بت املال
واملفعول . عطف عليه: عيوننا وقلوبنا. هباتإىل مفعولني، فأحد املفعولني للمن: وأبت. مفعول واحد

ينهب : وهذا الناهب. مفعول الناهبات: والناهب. صفة لوجنان: والناهبات. وجنان: اآلخر
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  .وجنات النساء

فهذه الوجنات هي الناهبات الناهب، وهو الذي ! إلن جعلن وجنان ناهبات لعيوننا وقلوبنا: يقول
  . والوجنات تنهب قلبه وعينهينظر إليهن فينهبها بالنظر،

أي الرجل : أراد أن جعلن وجنان ناهبة لقلوبنا وعيوننا، فهذه الوجنات تنهب الناهب: وقيل
  .الشجاع الذي يغري على األعداء

  ت المبديات من الدالل غرائبا  الناعمات القاتالت المحييا

أي املظهرات : املبديات. أي بالوصل: تواحملييا. أي باهلجر: أي لينات املعاطف والقاتالت: ناعمات
  .أي عجائب: غرائبا. وهو الغنج والتحكم: من الدالل

  فوضعن أيديهن فوق ترائبا  تفديتي وخفن مراقباً حاولن

  .مجع التريب، وهو موضع القالدة من الصدر: الترائب

    

 ترائبهن، فإن من أراد جعلنا اهللا فداك، فخفن من الرقيب فوضعن أيديهن على: أردن أن يقلن: يقول
إن ملا منعن من التفدية، وضعن أيديهن فوق : وقيل معناه. أن يفدي غريه وضع يده على صدره

  .صدورهن من احلزن والوجع؛ تسكيناً لقلون مما فيها من أمل الفراق

  من حر أنفاسي فكنت الذائبا  عن برٍد خشيت أذيبه وبسمن

اًء ورونقاً، فخشيت أن أذيب هذا الربد من حر أنفاسي ملا فيها ضحكن عن ثغر مثل الربد، صف: يقول
  .من شدة احلزن، فكأا النار، فكنت حينئذ أنا الذائب دون الربد، وبقي الربد عل حالة وذبت أنا

  واٍد لثمت به الغزالة كاعبا  حبذا المتحملون وحبذا يا

م موضوع لذلك، وهو يف موضع الرفع كلمة تدل على حصول احملبة يف قلب املتكلم، وهو اس: حبذا
يا حبذا : حبذا أدخل فيه النداء تأكيداً وكأنه يقول: واملنادى هو. خربه: باالبتداء واملتحملون

. اسم من أمساء الشمس: والغزالة. أي يا قوم حبذا املتحملون. املنادى حمذوف: وقيل. املتحملون

  .جمرى السيل يف البادية: والوادي

فكأنين قبلت ! وما أحب إيل الوادي الذي قبلت فيه حبيبيت! يل هؤالء املتحملونما أحب إ: يقول
مشساً ناهدة الثديني، فلما استطاب هذا الوقت اشتاق إىل القوم الذين كانت هي فيما بينهم، وإىل 
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الوادي الذي حصل فيه التقبيل، فكأنه يشري إىل أنه وإن منع من احملبة خبوف الرقيب اتفق له هذه 
  .الة املذكورةاحل

 !بعد ما أنشبن في مخالبا من  كيف الرجاء من الخطوب تخلصاً

كيف أرجو التخلص من حوادث : نصب بالرجاء ألنه مصدر، يعمل عمل الفعل، فكأنه يقول: ختلصاً
  .للخطوب: والتأنيث يف أنشنب! الدهر وبالياه، بعد أن متكنت مين، وأدخلت يف خمالبها

 فجعلنه لي صاحبا متناهياً  حدأوحدنني ووجدن حزناً وا

وجيوز أن يكون . جيوز أن يريد أن احملبوبات رحلن عين وتركنين وحيداً قريناً للحزن عليهن: أوحدنين
أوجدتين : أي خطوب الدهر فرقت بيين وبني أحبائي وافردتين منهم، وجيوز أن يريد. ضمري اخلطوب

  .وحيداً، أو واحد أزماين

وجدتين على ما ذكرناه ووجدت حزناً وحيداً متناهياً يف الشدة، فجعلنه يل إن خطوب الدهر أ: يقول
  .فأنا وحيد واحلزن وحيد! صاحباً وقرنته يب

  محن أحد من السيوف مضاربا  غرض الرماة يصيبني ونصبنني

وهي أحد من مضارب السيوف؛ ! إن اخلطوب جعلتين هدفاً للشدائد، ورمتين مبحن تصيبين: يقول
  .صابته السيوف رمبا يربأ، ومن أصابته احملن ال يربأألن من أ

  مستسقياً مطرت علي مصائبا  الدنيا، فلما جئتها أظمتني

فقلبت اهلمزة ألفاً، مث حذفها لسكونا وسكون التاء . أظمأتين باهلمزة: واألصل. أي أعطشتين: أظمتين
  .بعدها

ها أن تكشف عين بالراحة والرضا أزادتين بالًء أظمأتين الدنيا مبا أصابتين من حمنها، فلما سألت: يقول
  .فأمطرت علي مصائباً

 دارش فغدوت أمشي راكبا من  وحبيت من خوص الركاب بأسوٍد

الغائرة . اخلوصاء: وقيل. مجع أخوص وخوصاء، وهو يف البعري مثل احلول، إال أنه أقل منه: اخلوص
جئت : اعز، إذا كان مدبوغاً وتقديرهضرب من جلد امل: والدارش. العني، وهو من أمارة الكرم

  .أي بدل ذلك. بدل: مبعىن. من خوض الركاب: بأسود من دارش ومن يف قوله

أعطيت بدل اإلبل، اخلف والنعل األسود، من جلد دارٍش، فلبست ذلك، وغدوت أمشي : يقول
  .أي صرت راكباً عليه، وأنا ماٍش يف احلقيقة: راكباً
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 الزمان إلي منها تائباً جاء  هاحاالً متى علم ابن منصوٍر ب

  .نصب على احلال: وقيل. أوأذكر حاالً. أي أشكوا حاالً. نصب بفعل حمذوف: حاالً

فيكون كأن الزمان ندم على . يل حالٌ لو علم ابن منصور ا لغريها إىل ما هو أحسن منها: يقول
  .؛ ألنه خياف أن ينتقم يل منهأراد جاءين الزمان معتذراً مما جىن: وقيل. إساءته إيل، وتاب منها

يتباريان دماً وعرفاً ساكبا  سنان قناته وبنانه ملك  

  .اجلاري: والساكب. يعارض كلٌّ منهما صاحبه: يتباريان

إن دم أعدائه جيري من سنان قناته، مثلما جيري معروفه من بنانه، فكأن كل واحد منهما يباري : يقول
  .على التمييز: ونصب عرفاً ودماً.  انسكاباًصاحبه وينافسه، يف أن أيهما أكثر

  ويظن دجلة ليس تكفي شاربا  الخطر الكبير لوفده يستصغر

    

حىت يظن أن دجلة مع كثرة فيضها، ! إنه يستصغر ما يعطي القصاد من املال الكبري اخلطر: يقول
  .وغزارة مائها ال تكفي لشارب واحد

   لظنك كاذبابعظيم ما صنعت  فلو حدثته عن نفسه كرماً

أي كرم : نصب على املصدر: وقيل. كرماً على أنه مفعول ألجله أي يستصغره ألجل كرمه: نصب
  .عن ابن جىن. كرماً

وال ! إنه كرمي يفعل أفعاالً عظيمة حىت لو حدثته عن أفعاله لظنك كاذباً، لعظم ما صنعت نفسه: يقول
  .يعلم أا صنعت ذلك؛ الستعظامه إذا مسعه

  . باملدح اجليد وهو إىل اجلهل والغباوة أقربوهذا ليس

 ثم حذار منه محاربا وحذار  سل عن شجاعته وزره مسالماً

  .وهو مبين على الكسر. أي احذر: حذار

سل عن شجاعته لتعلم رجوليته والقه زائراً مساملاً؛ حىت تستفيد منه، واحذر أن تقصده : يقول
  . للوقت، وال تصل إىل مقصدك منهوجترب شجاعته مبارزاً، فإنه يهلكك ويقتلك

 لم تلق خلقاً ذاق موتاً آئباً لو  فالموت تعرف بالصفات طباعه

أنه كما ميوت من حياوله، فتعرف أحوال شجاعته باالستخبار، : هذا تأكيد للبيت الذي قبله، ومعناه
مث عاد، حىت كما أن املوت تعرف صفاته وطباعه بالوصف ال بالتجربة، ألنك ال تلقى أحداً ذاقه 
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وروى كاملوت . هي مجع الطبع: وقيل. هي الطبع وهي مؤنثة: تعرف حقيقته، فكذلك حاله والطباع
  تعرف بالطباع صفاته أي يعرف املوت طبعاً ومشاهدة ال جتربة 

  أو قسطالً أو طاعناً أو ضاربا  تلقه ال تلق إال جحفالً إن

 هالكاً أو نادباراهباً أو  أو  هارباً أو طالباً أو راغباً أو

  .املتفجع على أمر وقع فيه: والنادب. الغبار: والقسطل. العسكر، ومسي به لكثرة اخليل فيه: اجلحفل

إذا لقيته لقيت عسكراً، أي يقوم مقام العسكر، أو يكون معه عسكر أو رأيت غباراً وطاعناً : يقول
أي : ون هذه أحوال املمدوح أو هارباًجيوز أن تك. وضارباً؛ ألنه شجاع ال يكون إال عند هذه األمور

ال تلقاه إال هارباً من قبيح، أو طالباً، ملكرمة أو راغباً إليه سفراً وحضراً، ال يفارقه السائل أو راهباً 
أي : وقيل نادباً. أي متوجعاً ومتفجعاً؛ من إيقاعه به: من بأسه، أو هالكاً بسيفه وسطوته، أو نادباً

  .ندبت فالناً هلذا األمر فانتدب:  إليه من قوهلمداعياً إىل القتال قائداً

  فوق السهول عواسالً وقواضبا  نظرت إلى الجبال رأيتها وإذا

 الجبال فوارساً وجنائبا تحت  نظرت إلى السهول رأيتها وإذا

  .مجع جنيبة: واجلنائب. الرماح املضطربة املهتزة: العواسل

ا نظرت إىل اجلبال رأيتها فوق السهول كأا رماح أن عسكره مأل السهل واجلبل، فإذ: املعىن
وإذا نظرت إىل السهول قد امتألت . وسيوف، لكثرة ما عليها، وكأا سترا، فال ترى سواها

  .بفوارسه، وجنائبه، فكأا صارت فوارس وجنائب

 تبسم أو قذاالً شائبا زنجاً  وعجاجةً ترك الحديد سوادها

جعل سواد تلك العجاجة . رأيت عجاجةً: يقول. تنفنا القفا من ميني ومشالقذاالن، ومها ما اك: القذال
شبه ملعان السيوف يف سواد الغبار، كتبم الزجني . احلديد كأا زنج أسود تبسم، أو قذاالً قد شاب

حني يبدو بياض أسنانه من حتت سواده، أو بقذال قد شاب، فيلوح الشيب يف وسط سواد الشعر 
  .وهو تشبيه عجيب

  ليٍل وأطلعت الرماح كواكبا  كسي النهار بها دجى فكأنما

: واهلاء يف ا. كسوته فكسي: كسي أي لبس، فعلى هذا يقال: وروى. كسي أي ألبس: روى

  .للعجاجة
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كأن النهار ذه العجاجة قد لبس ظلمة الليل، وكأن أسنة الرماح فيها مبرتلة الكواكب، : يقول
  .كب، وهي أسنتهافتكون الرماح قد أطلعت الكوا

 فيها الرجال كتائبا وتكتبت  قد عسكرت معها الرزايا عسكراً

  .جتمعت: أي مجعت عسكراً وتكتبت: وعكسرت. للعجاجة: اهلاء يف معها وفيها

قد مجعت املصائب مجع هذه العجاجة كعسكر إلهالك أعدائه، وجتمعت يف هذه العجاجة : يقول
  .ةأي قطعةً قطع: الرجال، فكانوا كتائب

وإمنا ذكر للرزايا عسكراً، وللرجال كتائب، ألن العساكر أكثر من الكتائب، فيدل على أن الرزايا 
  .أكثر على األعداء من رجاله

يصير له األسود ثعالبا  فرائسها األسود يقودها أسد أسد  

    

: أيضاً، مث قالشبه أعداءه باألسود . هؤالء الرجال الذين يف العجاجة أسود فرائسها األسود: يقول

تصري له مجيع األسود من جيشه وجيش عدوه مبرتلة الثعالب، . يقود هذا األسود أسد، وهو املمدوح
  .فال يقومون قدامه

 فسموه علي الحاجبا وعال  في رتبٍة حجب الورى عن نيلها

علياً احلاجب، وإمنا حذفه ضرورة؛ لسكوا وسكون الالم من : حذف التنوين من علي وأصله
  .حبذف التنوين من أحد" قل هو اهللا أحد: "احلاجب وقد قرىء

إنه من الشرف يف رتبة منع الناس عن الوصول إليها، وحجبهم عن نيلها، مث عال إىل ما هو : يقول
  .فكأنه مسي علياً لعلوه، وحاجباً، ألنه حجب الناس عن رتبته. أعلى منها؛ فسمي لذلك علياً احلاجب

  ودعوه من غصب النفوس الغاصبا  بذراًمن فرط السخاء م ودعوه

  .الذي يفسد ماله بالتفريق: املبذر

  .أفرط يف السخاء؛ فدعي مبذراً، وأكثر من غصب نفوس األعداء؛ فسمي غاصباً: يقول

  منه وليس يرد كفاً خائبا  العذال فيما أملوا ومخيب

  : كما قال األعشى.  إىل العضووذكر الكف يف قوله خائباً ذهاباً ا. إذا قطع أمله: يقال خيبه

  يضم إلى كفيه كفاً مخضبا
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  .أن اخلائب هو صاحب اليد، فاملعىن يرجع إليه: والذي زاده حسناً

  .إذا عذلوه يف سخائه وال يرد سائالً خائباً من عطائه. إنه خييب عذاله: يقول

 قتالً والزمان تجاربا وعداه  هذا الذي أفنى النضار مواهباً

  .وهو مجع نضر، وهو املذهب. الضم الذهب، وبالكسر اجلمعب: النضار

هذا املمدوح هو الذي أفىن مجيع الذهب باملواهب، حىت ال يوجد شيء منه إال وهو من : يقول
مواهبه، وأفىن أعداءه فلم يبق منهم أحد، ولذلك أفىن الزمان جتارباً حىت ال يوجد زمان إال وله فيه 

  .جتربة

 الذي أبصرت منه غائبا مثل  اضراًهذا الذي أبصرت منه ح

ومثل خرب الذي . أن يكون هذا مبتدأ أول والذي مبتدأ ثان: مثل رفعاً ونصباً؛ فالرفع تقديره: روى
أن يكون هذا مبتدأ والذي خربه : وتقدير النصب. يعود إىل هذا: والضمري يف منه. واجلملة خرب هذا

حلال من الكرم والشرف، مثل ما كنت أمسعه وأنا ونصب مثل بأبصرت، ونصب حاضراً وغائباً على ا
  .غائب ال كالذي يزيد

  يهدي إلى عينيك نوراً ثاقبا  كالبدر من حيث التفت رأيته

يعين أن عطاءه يصل إىل احلاضر والغائب، . هو كالبدر، فمىت التفت إليه رأيت نوراً مضيئاً منه: يقول
  .وكذلك اؤه واشتهاره ال خيفى على أحد

 ويبعث للبعيد سحائبا جوداً  حر يقذف للقريب جواهراًكالب

هو كالبحر من حيث ينتفع به القريب والبعيد، فالقريب ينتفع جبواهره، والبعيد ينتفع : يقول
شبهه بالبحر؛ لعموم عطاياه، . بالسحائب اليت تنشأ من البخار، فتحمله الريح إىل البالد القاصية

  .ومشوهلا القريب والبعيد

 البالد مشارقاً ومغاربا يغشى   في كبد السماء وضوءهاكالشمس

كالشمس فإا تكون . يقول إن عطاياه، واءه، وذكره، بلغ القاصي، والداين. وسطها: كبد السماء
  .يف وسط السماء وشعاعها يعم األرض شرقاً وغرباً

 كل كريم قوٍم عاتبا وتروك  أمهجن الكرماء والمزرى بهم

واملقصر يهم مبا يظهر من كرمه . إذا قصرت: وأزريت. ه إىل اهلجنة، والعيبنسبت: هجنت الرجل
: والعتب. وتقدمه يف خصاله احلميدة، ويا من يترك كل كرمي قوم عاتباً عليه، ألم عجزوا عن شأوك
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  .أول الغضب

يا من هجن عليك، لكونك فوقهم، وجيوز أن يكونوا عاتبني على أنفسهم حيث مل يكونوا : يقول
  .لهمث

  وجدت مناقبهم بهن مثالبا  شادوا مناقبهم وشدت مناقباً

  .األفعال الذميمة: واملثالب. هي األفعال الكرمية: واملناقب. رفعوا: شادوا

  .إن مناقب الناس، إذا قيست إىل مناقبك، كانت تلك املناقب كاملخازي هلم: يقول

  إنا لنخبر من يديك عجائبا  غيظ الحاسدين الراتبا لبيك

الثابت وخنرب : ونصب الراتب؛ ألنه نعت له، والراتب. نصب؛ ألنه منادى مضاف: غيظ احلاسدين
  .أي نعلم، ونرى وجنرب فنعلم

فقال لبيك يا من . كأن املمدوح دعاه، ملا انتهز مبا شهر من إحسانه وفضله، أو دعاه حقيقة، فأجابه
ا لنعلم ونرى عجائب من يديك ضرباً وطعناً إن. تغيظ احلساد، فيبقى الغيظ يف قلوم غري زائل عنها

  .وسجناً وكناية يعجز الناس عن بلوغه، وجعل البيت، مصرعاً؛ ألنه انتقل من املديح إىل اإلجابة

    

  وهجوم غر ال يخاف عواقبا  ذي حنٍك يفكر في غٍد تدبير

ما : ، كأن قائالً قالالرفع على خرب االبتداء احملذوف: التجارب، وجيوز يف تدبري، وهجوم: احلنك
هي تدبري ذي حنك وهجوم غر، أو على االبتداء وحذف اخلرب املقدم عليه، : تلك العجائب؟ فقال

  .الذي مل جيرب األمور: والغر. بدالً من عجائب: والنصب. أي له تدبري ذي حنك

جيرب األمور فال له يف السياسة تدبري ذي الرأي والتجربة، ويف احلروب إقدام الغر، الذي مل : يقول
  .خيشى العاقبة

  أنفقته في أن تالقي طالبا  ماٍل لو عداه طالب وعطاء

  .جاوزه من غري أن يأخذه: عطاء رفعاً ونصباً، على ما ذكرناه عداه: روى

  .له عطاء مال لو جاوزه طالب، لبذل ذلك املال يف حتصيل من يطلبه ليأخذه: يقول

 زمني في الثناء الواجباتل ال  خذ من ثناي عليك ما أسطيعه
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  .أصله ما أستطيعه، فحذف استخفافاً: وهي واجبه املد قصر للضرورة وما أسطيعه: قصر ثناي

خذ من ثنائي عليك ما أقدر عليه، وال تلزمين يف مدحك ما تستحقه وجيب لك فليس ذلك يف : يقول
  .وسعي وال جيب أن حييط به ومهي وخاطري

  ا يدهش الملك الحفيظ الكاتبام  دهشت لما فعلت ودونه فلقد

  .إذا حريته: أي حتري، ودهشته وأدهشته: دهش الرجل

خذ ما أقدر عليه وإال تلزمين الواجب؛ ألين قد دهشت مبا رأيت من صفاتك، وأقل ما أرى : يقول
! فكيف أقدر أنا على االستيفاء بالوصف! من فعلك خيري املالئكة احلفظة الكرام الكاتبني، مع قوم

وقال ميدح عمر بن سليمان الشرايب ويذكر حسن بالئه وهو ! كيف حييط وصفي وعلمي بكنهك؟و
  يومئذ يتوىل الفداء بني الروم والعرب 

 الواشين والدمع منهم ونتهم  نرى عظماً بالصد والبين أعظم

  .البعد من حيث املسافة: والبني. اإلعراض، مع قرب املسافة: الصد

الذي هو بعد املسافة، وهو : إلعراض واهلجر مع القرب، وال نستعظم البنيإنا نستعظم أمر ا: يقول
  .أعظم منه، ونتهم الواشني يف إظهار سرنا، والدمع من مجلة الواشني؛ ألنه يفضحنا ويهتك أستارنا

  !ومن سره في جفنه كيف يكتم؟  لبه مع غيره كيف حاله؟ ومن

ألنه إذا عدم عقله ولبه، مل يدر ما يقول ! كيف حاله؟. مع احملبوبة: من كان عقله مع غريه أي: يقول
  .ألن العاشق ال ميكنه إمساك الدمع فيظهر سره بذلك! ويسمع، ومن يكون سره يف عينه كيف يكتمه

  غفوالن عنا ظلت أبكي وتبسم  ولما التقينا والنوى ورقيبنا

  .واو احلال، واجلملة يف موضع نصب: والنوى ورقيبنا: يف قوله: الواو

ملا اجتمعت أنا واحملبوبة يف حال ما كان النوى والرقيب غافلني عنا، ظلت أنا أبكي وأشكو : يقول
إليها ما يب من الشوق والوجد، وهي تضحك من شكواي وبكائي تعجباً من حايل، ومسرةً مبا 

  .ابتليت

ألني كنت أشكو إليها حالي وأتكلم به، وكنت ميتاً فالعجب من ذلك! لم أر بدراً ضاحكاً قبل وجهها؛ ألن البدر ال يضحك، وهي بدر ضاحك، وكنت ميتاً، فلم أر قبل نفسي ميتاً يتكلم
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  .مجع القوة: والقوى. معقد اإلزار: واخلضر. حلمتان يف الصلب، يكتنفان القفا: املتنان

متنها قوي ممتلىء، وخصرها دقيق حنيف، فهي تظلم العشاق، كما يظلم متناها خصرها، ألما : يقول
ه كبري من فعلها يتظلم زيادة، ليس في: وقوله. يكلفاا فوق طاقتها، وعاشقها ضعيف القوة كخصرها

فائدة إال إمتام البيت، ولو قال بدل املنت الردف لكان أوىل؛ ألن املنت ال يوصف يف الشعر بالعبارة 
وهذا البيت مأخوذ من قول خالد . والفخامة، وإمنا يذكر باالهتزاز والرشاقة، ويوصف الردف بالعظم

  : الكاتب

 اشتكى نصفك من نصفكا كما  كئيباً يتشكى الهوى صباً

  ووجٍه يعيد الصبح والليل مظلم  يعيد الليل والصبح نير بفرٍع

  .بفرع متعلقه بقوله ظلوم وجيوز أن يكون من الضمري الذي يف ظلوم: الباء يف قوله

بفرع أسود لو نشرته يف النهار لصار ليالً، وبوجه منري، لو أسفرت : إا ظلمتين حني فتنتين: يقول
  . احلال يف املوضعنيوالواو واو. عنه ليالً لصار اراً

  ولكن جيش الشوق فيه عرمرم  كان قلبي دارها كان خاليا فلو

    

لو كان قلبه دارها، كان خالياً كخلوها، ولكن قليب وإن كان جارياً جمرى دارها من حيث أنه : يقول
: قيلولو كان قليب خالياً كان دارها، و: وروى. حملها فإنه مملوء بالشوق بل جيش الشوق فيه كثري

لو كان قليب عامراً بالشوق لكان دارها؛ ألن جسمي ناحل مثل رسومها وفؤادي : ومعناه. هذا أوىل
  .حمترق كاحتراق أثافيها غري أن جيش الشوق فيه عرمرم

 كجسمي ناحٌل متهدم ورسم  أثاٍف بها ما بالفؤاد من الصلى

  .االحتراق: صلىوال. تثقل وختفف، وهي األحجار اليت تنصب حتت القدر: األثايف

ورسم تلك الدار ناحل . أثاٍف ا من االحتراق، ما بالفؤاد من النار والشوق: تقدير البيت ومعناه
  .متهدم كجسمي يف حنوله

  وعبرته صرفٌ وفي عبرتي دم  بللت بها ردني والغيم مسعدي

  .أي اخلالص: والصرف. طرف الكم: الردن

حىت بللت كمي من دموعي، وكان الغيم يف تلك احلال وقفت على آثار هذه الدار، فبكيت : يقول
  .يساعدين على البكاء، غري أن دمع الغيم كان صافياً ال ميازجه دم، وكان دمعي ممزوج بالدم
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 كان محمراً يسيل فأسقم لما  ولو لم يكن ما انهل في الخد من دمي

ر، ومل أسقم كلما سال من جفين؛ إن الذي ينصب من عيين دم؛ ألنه لو مل يكن دماً ملا كان أمح: يقول
  : ألن الدم هو الذي يسقم إذا أفرط سيالنه، ومثله

 ولكنه نفس تذوب فتقطر  وليس الذي يجري من العين ماءها

 بعدنا الغمض تطعم: لي وقولته  الخيال الزائري بعد هجعٍة بنفسي

أي :  على إضمار فعل النسبةوالنصب. الرفع على االبتداء، أي اخليال مفدى بنفسي: جيوز يف اخليال
أي الذي زارين بعد ما منت . مبعىن الذي: واأللف والالم يف الزائري. وهكذا يف قوله. أفدي اخليال

كيف تنام بعد : بعدنا تطعم النوم، أي أن اخليال عاتبين فقال يل: نومة، وأفدي قوله معاتباً يل
  .فنفسي فداؤه هلذا القول! مفارقيت؟

 أبو حفٍص علينا المسلم :لقلت  ف والبخل عندهسالم فلوال الخو

السالمة، فيكون التقدير : وجيوز أن يكون أراد بالسالم. فهو حكاية لقوله. سالم: أي قال اخليال
أن اخليال ملا رآه نائماً وىل عنه مغاضباً، فأخرب عن انصرافه بالسالم، : أتنام بعدنا؟ وأراد: بنفسي قوله

فلوال اخلوف والبخل : سان على صاحبه عند االنصراف، مث استأنف وقالألن العادة أن يسلم اإلن
أي لوال أن هذا اخليال فيه خوف وخبل، لكان يشبه املمدوح يف حسنه وائه وطيب سالمه، : عنده

إن هذا املسلم هو أبو حفص؛ وإمنا قال ذلك، ألن اخلوف والبخل حممودان يف النساء، : فكنت أقول
  .تقدم على ما ال حيل، وإذا خبلت حفظت ماء وجهها ومال زوجهاألا إذا خافت مل 

 كما يصبو المحب المتيم صبواً  محب الندى الصابي إلى بذل ماله

  .العبد: والتيم. الذي استعبده احلب: واملتيم. املائل: الصايب

  .إنه عاشق لبذل ماله، عشقاً متناهياً، كما يعشق احملب املستعبد حبيبته: يقول

  أنت ضيغم: له ضيغماً قلنا له  لوال أن في كل شعرٍة وأقسم

ال ميكننا تشبيهه باألسد؛ ألن كل شعرٍة منه تقوم : من الضغم وهو العض يقول. هو األسد: الضيغم
  .إنه األسد: مقام األسد، فلوال هذا، لقلت

  !ونبخسه والبخس شيء محرم؟  !من حظه وهو زائد أتنقصه

أتنقصه من حظة بأن تسميه أسداً، وهو زائد عليه فنكون : بيت الذي قبله يقولهذا البيت متام معىن ال
  .قد خبسته حقه، والبخس أمر حمرم
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  وال هو ضرغام وال الرأي مخذم  يجل عن التشبيه، ال الكف لجةٌ

  .السيف القاطع: واملخذم. األسد: الضرغام

به أجرأ من األسد، ورأيه أمضي من هو يرتفع عن التشبيه، فكفه أكثر من جلة البحر، وقل: يقول
  .السيف القاطع، واإلنسان يشبه يف سخائه بالبحر، ويف شجاعته باألسد، ويف مضائه بالسيف

 حده ينبو، وال يتثلم وال  وال جرحه يوسى، وال غوره يرى

أي ال تعلم كنه صفاته وحقيقة أمره، وال ينبو حده، فجعل : ال يداوي جرحه، وال يرى غوره: يقول
له حداً ملضائه، وجعل ذلك احلد ال ينبو عن الضريبة، خبالف حد السيف، فإنه قد ينبو وال يعمل، 

  .وقد يتثلم وينكر، وهذا ال ينكر وال يتثلم

  وال يحلل األمر الذي هو مبرم  يبرم األمر الذي هو حالل وال

    

يعين أنه إذا أحكم أمراً، ال : للضرورة، واألصل يف القياس اإلدغام: أظهر التضعيف يف حاللٌ وحيلل
  .يقدر أحد على حله، وإذا حل أمراً، ال حيكمه أحد

 يخدم الدنيا، وإياه تخدم وال  وال يرمح األذيال من جبريٍة

  .وال يسحب األذيال: وروى. أي ال يضرا برجله: ال يرمح األذيال

الدنيا، تارك هلا وال خيدمها وهي إنه متواضع ال يسحب ذيله من التجرب واخليالء، وأنه زاهد يف : يقول
  .ختدمه، مقبلة عليه جارية حتت أمره، منقادة إليه

  وال يسلم األعداء منه ويسلم  يشتهي يبقى وتفنى هباته وال

إنه ال حيب البقاء يف الدنيا إال لألفضال على األولياء، وكذلك ال حيب أن يسلم أعداؤه : يقول
  .ويسلم هو، بل جيب االنتقام منهم

  وأحسن من يسٍر تلقاه معدم  من الصهباء بالماء ذكره ألذ

  .اخلمر البيضاء، املعصورة من العنب األبيض: الصهباء

وإمنا قال ذلك؛ ألا إذا مزجت باملاء . ذكره؛ لتضمنه احملاسن، ألذ من اخلمر املمزوج باملاء: يقول
  ! كانت ألذ طعماً وأضعف سورة، وأحسن من الغىن بعد الفقر

 من مسترفٍد منه يحرم وأعوز  رب من عنقاء في الطير شكلهوأغ
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اسم على غري مسمى، والعرب تزعم أنه طائر عظيم يف عنقه بياض، وأنه حبيث ال يراه أحد، : العنقاء
وإمنا مسي عنقاء، ألن يف عنقه . إنه طائر ذهب فلم يبق يف أيدي الناس غري امسه: وقيل. وال يصل إليه

طارت به العنقاء وهو :  املثل بالعنقاء يف الشيء الذي ال يوصل إليه، فيقالويضرب. بياض كالطوق
. ذهاا يف الطريان: عنقاء مغرب إضافة، وصفة، وإغراا العادي: أعز وأغرب من العنقاء، ويقال له

  .عدم الشيء: واألعواز، والعوز

ليس له وجود، كذلك مثله مثل املمدوح يف الناس أعز وجوداً، وأغرب من هذا الطائر الذي : يقول
  أقل وجوداً من رجل يطلب عطاءه ورفده فيحرمه ومينعه 

  من القطر بعد القطر والوبل مثجم  من بعد األيادي أيادياً وأكثر

  .نصب على التمييز: وأياديا. من أثجمت السماء، إذا دام مطرها: مثجم

  .ل الدائمهو أكثر أيادياً بعد األيادي من تتابع القطر يف الوب: يقول

 اللوم آلى أنه ال تهوم من  سني العطايا لو رأى نوم عينه

  .اختالس أدىن النوم: التهومي

إنه كرمي جواد، فلو ظن أن نومة يدنيه من البخل، حلف عليه أال ينام، مع أنه شيء ال يقدر : يقول
  .عليه

  على سائل أعيا على الناس درهم  هاتوا درهماً لم أجد به: قال ولو

إن مجيع ما يف أيدي الناس من هباته، فلو طلب درمهاً واحداً ليس من عطاياه ألعيا على الناس : ليقو
  .ذلك، ألنه مل يوجد ما ليس من مواهبه

 فيه بأسه والتكرم ألثر  ولو ضر مرءاً قلبه ما يسره

  .للممدوح، ويف يسره للمرء: اهلاء يف قلبه

 فلو كان إنسان يضره ما يسره، لكان هذا املمدوح إنه يسر مبا فيه من البأس والشجاعة،: يقول
  .يضره بأسه وكرمه

  يتامى من األغماد بيضاً ويوتم  يروي بكالفرصاد في كل غارٍة

سيوفاً فارقت أغمادها : وأراد باليتامى. أراد بدٍم كالفرصاد محرةً: بكالفرصاد: التوت وقوله: الفرصاد
  .ن أجفاا كسرت وفللت كأا اليتامىإمنا قال ذلك؛ أل: فصارت كاليتامى، وقيل
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يروى سيوفه عند كل غارة بدم األعداء، وإنه يؤمت أوالد من قتله ذه اليتامى اليت هي : يقول
  .أي جترد: من األغماد تنضى: السيوف، وقد روى

  مذ الغزو ساٍر مسرج الخيل ملجم  اليوم ماحط الفداء سروجه إلى

ذوف أي هذا الغزو واقع وكائن، مل حيط الفداء، والسعي بني العرب باالبتداء وخربه حم: رفع: الغزو
. والروم بالصلح سروجه، من وقت الغزو إىل اليوم، فهو يسعى يف ذلك، مسرج خيله وملجم هلا

  .ونسب الفعل إىل الفداء ألنه كان بسببه

 والجو بالنقع أدهم بأسيافه  يشق بالد الروم والنقع أبلقٌ

  .صفه بأنه أبلق، لربق احلديد يف خالله، فقد اجتمع فيه السواد والبياضالغبار، و: النقع

أنه يقطع بالد الروم وقد اسود اجلو من غبار خيله، وبياض السيوف يلمع من خالل الغبار، : املعىن
  .أي اسود بالغبار، والغبار أبلق بالسيوف، فأعلى اجلو أسود، وأسفله بالسيوف أبلق: فاجلو أدهم

 منه حتفها وهي تعلم تساير  الطاغي فكم من كتيبٍةإلى الملك 

    

واهلاء يف . يشق بالد الروم إىل امللك الطاغي وهو ملك الروم، جعله طاغياً لكفره: يتعلق بقوله: إىل
  .منه للممدوح، ويف حتفها للكتيبة

 املمدوح هو يشق بالد الروم إىل امللك الكافر، فكم من كتيبة مللك الروم تساير حول هذا: يقول
  .ومنه هالكها، وهي تعلم ذلك ألنه كان يغري عليهم

 خد عن قليٍل ستلطم أسيلة  ومن عاتٍق نصرانٍه برزت له

أي : رمبا أنشدت وعذراء نصرانية برزت له: أي نصرانية وروى عنه أنه قال. ونصرانة. البكر: العاتق
: هو خروجها مع الرجال إىل املعركة، وقيلبروزها : للنظر إليه عند دخوله البلد، وقيل. هلذا املمدوح

  .هو مفارقها

يعين أنه : عن قليل ستلطم: وقوله. كم من جاريٍة عذراء نصرانية وضعت خوفاً من عسكره: يقول
  .يعاود الغزو فيقتل رجاهلا فتلطم وجهها، أو تسىب فتلطم عند السيب

  متون المذاكي والوشيج المقوم  لليٍث في ليوث حصونها صفوفاً

: واملواشجة. الرماح، مسى به لتداخله: والوشيج. اخليل اليت منت أسناا الواحد مذكى: املذاكى

: وقيل. نصب على احلال من عاتق وهي يف معىن اجلمع، ألن كم تدل على الكثرة: وصفوفاً. املداخلة
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  .أي أتت الكتائب حوله صفوفاً. هو حال من الكتيبة

مدوح صفوفاً، والعواتق وقفن صفوفاً، ينظرن إىل قائٍد كأنه أسد يف إن الكتيبة تساير هذا امل: يقول
خيل كأم أسود، حصوا متون األفراس، وأطراف الرماح، ال كالروم الذين يتحصنون حبصون املدر 

  : ومنه قول اآلخر وهو. واألحجار

  أن الحصون الخيل ال مدر القرى

تهم حين يقدمفي ساحا وتقدم  تغيب المنايا عنهم وهو غائب 

  .أصلها، وأصله من االتساع، واالنبساط: ساحة الدار

  .إذا غاب عنهم املمدوح غاب موم، فإذا عاد إىل ديارهم قدم عليهم موم فأهلكهم: يقول

  عم ابن سليماٍن وماالً تقسم  ما تنفك عاٍن تفكه أجدك

أي يا : عم ابن سليماٍن:  وقوله.أجيد هذا الفعل: أي أجتد جداً ومعناه. نصب على املصدر: أجدك
وهذا جائز على مذهب الكوفيني؛ إذا كان االسم على ثالثة أحرف، متحرك . عمر بن سليمان، فرمخه

  .األوسط، وال جيوز عند البصريني إال إذا زيد على ثالثة أحرف، فريد عليه الترخيم

  .إنك أبداً يف فكاك األسرى وتفريق األموال: يقول

  يداً ال تؤدي شكرها اليد والفم   دين رسولهمن أوليت مكافيك

  .أي فعلت به خرياً: أوليت فالناً خرياً

جزاك الذي أنعمت على دين رسوله، نعمة ألتقوم بشكرها اليد واللسان فال ميكن ألحد : يقول
  .مكافأته، وال يقدر عليها إال اهللا عز وجل

 ممن جوٍد فإنك ترح لنفسك  على مهٍل إن كنت لست براحٍم

ارفق بنفسك وال تتعبها يف طلب اد، وحتمل املؤن والكلف يف اجلود باملال والنفس، فإنك : يقول
تنفق مالك وجتود بنفسك، فإن كنت ال ترحم نفسك فإن اهللا يرمحك، وكذلك الناس ملا أنت فيه من 

  .تكلف اجلود بالنفس واملال

  ومثلك مفقود ونيلك خضرم  مقصود وشانيك مفحم محلك

  .الكثري: اخلضرم

حملك عامر بالقصاد، وعدوك مفحم ال يقدر على ذلك، ونظريك مفقود، وعطاؤك كثري ال : يقول
  .يكاد حيصى
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  إذا عن بحر لم يجز لي التيمم  بي دون الملوك تحرج وزارك

  .ترك احلرج، وهو اإلمث، وهو فاعل زارك: التحرج

إلمث، الذي يلزمين يف تركي قصدك، وقصدي غريك، محلين على زيارة تلك امللوك حترز من ا: يقول
ألن قصدك واجب ال جيوز العدول عنه إىل غريه، كما أنه إذا ظهر البحر، وأمكن الوصول إليه، ال 

  " فلم جتدوا ماًء فتيمموا صعيداً طيباً: "وهو مأخوذ من قوله تعاىل. جيوز العدول إىل التيمم

  موت لم تفقد وفي األرض مسلممن ال  لو فدى المملوك رباً بنفسه فعش

  .فعش دعاء: قوله

لو فدى العبد مواله بنفسه من املوت، لفداك املسلمون كلهم؛ ألم عبيدك، فكيف تفقد ويف : يقول
  : وقال ميدح عبد الواحد بن العباس بن أيب األصبع الكاتب! األرض مسلم؟

  تطس الخدود كما تطسن اليرمعا  األحباب إن األدمعا أركائب

يا إبل األحباب، إن الدموع تؤثر يف اخلد : يقول: احلجارة: والريمع. أي تكسر، ود وترض: تطس
: والريمع. إذا جرت، وترضه، كما تفعلن أننت باألحجار، فإنكن تكسرا من شدة وطئكن عليها

  .احلجارة الرخوة كاملدر يفتت باليد

  مة خضعاوامشين هوناً في األز  من حملت عليكن النوى فاعرفن

    

  .اهلوان: الرفق، وبالضم: مفعول فاعرفن وفاعله النوى واهلون بالفتح: من محلت

واعرفن حقه وامشني له مشياً ليناً، لئال . وهو البعد: اعرفن الذي محلته عليكن النوى: يقول للركائب
  .وذلك يدل على عظم حال من عليهن. تتعبنه

 يمنعه البكا أن يمنعا فاليوم  قد كان يمنعني الحياء من البكا

  .ميد ويقصر: البكا

قد كان يف أول أمري مينعين احلياء من البكاء لفقد األحباء، فاآلن تزايد احلب وغلب البكاء : يقول
  : ومثله قول بعض األعراب. احلياء ومنعه من منعي عن البكاء، فصار احلياء ممنوعاً بعد أن كان مانعاً

  بي النفض واإلبرام حتى عالنيا  زلكنت أعلو الحب حيناً فلم ي قد

 جلده ولكل عرٍق مدمعا في  كأن لكل عظم رنةً حتى
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  .حول الكالم عن اإلخبار عن النفس إىل الغيبة

وقد بلغ البكاء إىل حد حىت صار يبكي مجيع جسد العاشق، فصار كل عرق منه جيري اجلمع، : فقال
وجيوز أن يكون اهلاء راجعاً إىل كل ! دة االشتياقوش! وكل عظم أو عضو يرن رنيناً من أمل الفراق

  .عضو

 وبمصرعي ذا مصرعا لمحبه  وكفى بمن فضح الجداية فاضحاً

يف موضع الرفع، ألنه فاعل كفى وجيوز أن يكون فاضحاً متييزاً أو حاالً، وذا : ومن. الغزالة: اجلداية
جيوز أن يكون امساً، :  واملصرع.يف موضع اجلر؛ ألنه بدل من مصرعي ومصرعاً نصب على التمييز

  .وكالمها حمتمل يف البيت. ومصدراً

  .كفى مبن فضح الغزالة حبسن جيده وعينه أن يكون فاضحاً حملبه، وكفى مبصرعي هذا مصرعاً: يقول

أنه إذا فضح الغزالة، فليس بعجب أن يفضحين يف حبه، وكفاين مصرعي يوم فراق من هذه : املعىن
  .حاله

  ولم تك برقعا سترت محاجرها  الفراق بصفرٍةوبرقعها  سفرت

  .احلياء والفراق: روى

  .هذه املرأة سفرت وجهها وحماجرها، وقامت هلا مقام الربقع، ومل تكن هذه صفرة برقعها: يقول

  ذهب بسمطي لؤلٍؤ قد رصعا  والدمع يقطر فوقها فكأنها

اسم : والسمط. ون يف فوقها للصفرة أيضاًوجيوز أن يك. اهلاء، يف كأا للصفرة ويف فوقها للمحاجر
  .لكل جانب من جوانب القالدة

وشبه الصفرة بالذهب والدمع . كأن صفرة وجهها والدمع فوقها، قالدة من ذهب رصع بلؤلؤ: يقول
  باللؤلؤ لصفائه ورقته 

 ليلٍة فأرت ليالي أربعا في  كشفت ثالث ذوائٍب من شعرها

شبه كل ذؤابة منها بليلة لسوادها، . ، فصارت الليايل أربعاًكشفت ثالث ظلم: نشرت يقول: وروى
  .ومل جيعلها قطعة من الليل؛ داللة على كثرة الشعر ووفور السواد

  فأرتني القمرين في وقٍت معا  واستقبلت قمر السماء بوجهها
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والثاين استقبلت القمر بوجهها، وهو قمر أيضاً، فأرتين قمرين معاً، أحدمها قمر السماء، : يقول
: فكأنه يقول. أراد بالقمرين الشمس والقمر: وقيل. نصب على احلال، أي مصطحبني: ومعاً. وجهها

  .أرتين الشمس والقمر معاً يف وجه واحد وجعل وجهها مشساً للمبالغة

كان وصلك مثله ما أقشعا لو  ردي الوصال سقى طلولك عارض 

  .ء يف مثله للعارض وهو السحابما أقشع وما أقلع فاعله ضمري وصلك واهلا: روى

ارجعي إىل الوصال الذي كان بيننا، مث دعا هلا أن يسقى طلوهلا سحاب دائم ال انقطاع له، : يقول
  .ولو كان وصلك مثله أي مثل هذا السحاب يف اإلدامة ما أقشع ذلك الوصل

  كالبحر والتلعات روضاً ممرعاً  زجٌل يريك الجو ناراً، والمال

: والتلعات. املكان الواسع، وأراد األرض: واملال. لسحاب أي ذي صوت وهو الرعدصفة ا: زجل

  .اخلصيب: واملمرع. مجع تلعة وهي املكان املرتفع

سقى طلولك سحاب ذو رعٍد، يريك اجلو ناراً؛ من كثرة بروقه، ويريك األرض الواسعة : يقول
  . روضة مريضة خمصبةكالبحر؛ من كثرة مائه، ويريك التلعات معشبةً ممرعة كأا

  أروى، وآمن من يشاء، وأفزعا  عبد الواحد الغدق الذي كبنان

وروى وأفزعا وأجزعا شبه بنان املمدوح بسحاٍب هذه صفته، مث . الكثري، وهو صفة البنان: الغدق
وصفه بغاية السخاء وغاية . أخذ يف وصف البنان بأنه غدق يروى كل أحد ويؤمن من يشاء وخييف

التشبيه بالسحاب ألنه يروي البالد والعباد ويأيت بالغيث الذي هو رمحة، . العال، وهذا حتقيقالفتوة و
  .وبالصاعقة اليت هي نقمة

  سقي اللبان بها صبياً مرضعا  المروءة مذ نشا فكأنه ألف

  .هو مجع اللنب، ونصب صبياً على احلال: اللنب وقيل: اللبان

    

؛ فكأمنا سقى ا اللنب وهو يرضع، أي كأنه رضع املروءة من لنب إنه اعتاد املروءة من صغره: يقول
  أمه 

  فاعتادها فإذا سقطن تفزعا  مواهبه عليه تمائماً نظمت

ومتائما نصب . روى نظمت على ما مل يسم فاعله ومواهبه امسه، واملفعول األول القائم مقام الفاعل
ومعناه أن اعتقاده أن مواهبه تقيه من الذم كاعتقاد : قال. هذه رواية ابن جىن. على أنه املفعول الثاين
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  .التمائم أا تقيه من اآلفات، فإذا خال من مواهبه يفزع كما يفزع ذو التمائم إذا سقطت متائمه

مواهبه : واملعىن. وفاعله املواهب، والتمائم املفعول. وروى نظمت على الفعل املسند إىل الفاعل
عيه السؤال، ما هو كالتمائم، فهو إذا خال من ذلك أنكر ذلك، حصلت له من احلمد والثناء وأد

  .عقدت مواهبه: وروى. وفزع من سقط متيمته

  ٍت والمعالي كالعوالي شرعا  الصنائع كالقواطع بارقا ترك

. املمدودة املقومة حنو األعداء: والشرع. مجع عالية، وهي الرمح األعلى: والعوايل. النعم: الصنائع

  .ألنه مفعول ثاٍن لترك: وقيل. نصب على احلال: وبارقات وشع

أظهر الصنائع حىت صارت كالسيوف الالمعات، ورفع املعايل حىت جعلها كالرماح الشرع إىل : يقول
  .األعداء

  تغشي لوامعه البروق اللمعا  لعفاته عن واضٍح متبسماً

: ماً على احلال من قولهونصب مبتس. أي تظلم وتورث العشي: أي تستر وتعشى: روى تغشى بالغني

عن : وقوله. ترك الصنائع بارقات وهو مبتسم، وجيوز نصبه على املدح بفعل مضمر، أي أعين مبتسماً
  .واضح أي عن ثغر واضح، واملفعول الثاين من تغشى حمذوف، أي تغشى لوامعه الربوق برقها

  .عان الربق الالمعإنه يلقى سائليه مبتسماً ضاحكاً عن ثغر واضح يغلب ملعانه مل: يقول

  لو حك منكبها السماء لزعزعا  لعداته عن سطوٍة متكشفاً

متبسماً وجيوز فيه وجه آخر، وهو أن يكون حاالً من الضمري يف متبسماً : بدل من قوله: متكشفاً
  .جانبها أو بعض منها: وفاعل زعزع ضمري منكبها أي حركها، ومنكبها. فيكون العامل متبسماً

لقى عفاته مبتسماً يف حال ظهوره ألعدائه أي مكاشفتهم بالعداوة، وله سطوة لوحك إنه ي: يقول
  .بعض منها السماء حلركها

  .وإن شئت قطعت الثاين عن األول فيجوز فيه الرفع على إضمار املبتدأ وكذلك يف متبسماً

 األلد األريحي األروعا فطن  اليقظ األغر العالم ال الحازم

 اللبيب الهبرزي المصقعا ندس   الواهب الالكاتب اللبق الخطيب

: واألغر. الكثري التيقظ يف األمور: واليقظ. اجلامع لألطراف، الذي أحواله كلها جمموعة: احلازم

الذي يهتز : واألرحيي. شديد اخلصومة العامل ا: واأللد. العامل بدقائق األمور: والفطن. األبيض
  .الذي يروعك جبماله: واألروع. للعطاء
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هو الذي يربز : وقيل. اخلالص الكرم واألصل: واهلربزي. الفطن املتجاسر على األمور: والندس
  .وهذه الصفات كلها نصب على املدح. الفصيح: واملصقع. البدائع من جمده

مفني النفوس مفرقٌ ما جمعا  لها خلق الزمان ألنه نفس  

أو ابتداء وخرب: نفس ،ه حمذوف، أي له نفسخرب ابتداء حمذوف، أي هي نفس.  

  .إنه يفرق ما مجعه من املال ويفين بالقتل أعداءه فخلقه كخلق الزمان: يقول

  يسقي العمارة والمكان البلقعا  لها كرم الغمام ألنه بيٍد

  .إنه يعم اخلاص والعام جبوده، فيشبه الغمام الذي يسقي املكان العامر واخلايل: يقول

  يلم شعب مكارٍم متصدعاو  يصدع شعب وفٍر وافٍر أبداً

  .والثاين هو التفريق. هو اجلمع: الشعب األول

  .إنه يفرق ما اجتمع عنده من األموال؛ ليجمع بتفريقه ماتفرق من املكارم، فهذا دأبه أبدا: يقول

  يوم الرجاء هززته يوم الوعى  يهتز للجدوى اهتزاز مهنٍد

وتقديره يهتز للجدوى يوم الرجاء اهتزاز مهند . ربوهو احل: الوعى غري معجم مبعىن الوغى باإلعجام
  .هززته يوم الوغى

  .يهتز للعطاء كاهتزاز السيف للحرب: يقول

  ودعاؤه بعد الصالة إذا دعا  مغنياً أمل الفقير لقاؤه يا

  .خربه: ولقاؤه. مبتدأ: نصب ألنه نداء نكرة، وأمل الفقري: يا مغنياً

  .لنكرة املناداةواجلملة يف موضع نصب؛ ألا صفة ل

يا من عال الناس مبواهبه، فكل فقري يرجو لقاءه ويدعو اهللا تعاىل بعد صالته، أن جيمع بينه : يقول
  .وبينه؛ ليغنيه مثل غريه

 وبلغت حيث النجم تحتك فأربعا  أقصره ولست بمقصٍر، جزت المدى

    

  .أقم: ومعناه.  النون ألفاًفأربعا أراد فأربعن فأبدل: وقوله. إذا تركه: أقصر الرجل عن األمر

أقصر وأقم فقد جتاوزت الغاية من اد، وبلغت مكاناً فوق النجم، فاترك سعيك فليس وراءه : يقول
أي أقصر فإنك إذا قصرت بعد جتاوز الغاية فلست مبقصر يف احلقيقة، إذ . فلست مبقصر: وقوله. غاية

  .ك ال تقصر، وال تقبل مين ذلكأراد أقصر، أنا أعلم أن: وقيل. ليس بعد الغاية غاية
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 يحلل الثقالن منها موضعا لم  وحللت من شرف الفعال مواضعاً

  .من شرف املعايل: وروى

  .قد نزلت من الشرف والكرم منازل كثرية ال يقدر الثقالن أن يرتلوا واحداً منها: يقول

  فيه، وال طمع امرٌؤ أن يطمعا  وحويت فضلهما وما طمع امرٌؤ

مجعت فضائل اجلن واإلنس، وما طمع أحد يف ذلك الفضل؛ ألنه مل يكن يف أحد من قد : يقول
  .اخلصال مثل ما فيك، وال خطر ببال أحد

  لك، كلما أزمعت شيئاً أزمعا  القضاء بما أردت كأنه نفذ

  .بعد القضاء: وروى

زمت على إن القضاء يتصرف بإرادتك، فكأنه لك أي كأنه قضاؤك، وأنت متلكه، فكلما ع: يقول
  .شيء يعزم هو أيضاً عليه، متابعة لك

 إذا ناديت لبى مسرعا عبد  وأطاعك الدهر العصي كأنه

  .أرادك الدهر: وروى

حىت كأنه عبدك، إذ ناديت أجابك مسرعاً بالتلبية ! إن الدهر الذي ال يطيع أحداً، أطاعك: يقول
  .واإلجابة

   ظلعاعن شأوهن مطي وصفي  مفاخرك المفاخر وانثنت أكلت

  .أي عجز: ظلع

إن مفاخرك أبطلت مفاخر اخللق، فكأا أكلتها ورجعت مطيات وصفي عن غايات تلك : يقول
  .املفاخر، ظالعة معييةً ا

 مغربها وجزن المطلعا فقطعن  وجرين جري الشمس في أفالكها

  .اهلاء يف أفالكها ومغرا للشمس

ت املغرب وجازت املشرق وبلغت حيث تبلغ إن مفاخرك يف الدنيا كجري الشمس، فقطع: يقول
  .يف أفالكها أراد إجرائه: وإمنا قال. الشمس

 وخشين أال تقنعا لعممنها  لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها

وجيوز أن يكون للخطاب، وجيوز . والثاين يف أال تقنعا. كناية يف عممنها للمفاخر. أي وصلت: نيطت
 جيوز أن يكون للمفاخر، وجيوز أن يكون فعل الدنيا املوصولة .وخشني: وقوله. أن يكون فعل املفاخر
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  .فأورده على اجلمع. بدنيا أخرى وما فيها

لو وصلت هذه الدنيا بأخرى مثلها لعمتها مفاخرك، وخشيت مفاخرك الدنيا وما فيها، أال : يقول
  .تقنع أنت ومفاخرك ا

  واهللا يشهد أن حقاً ما ادعى  يكذب مدٍع لك فوق ذا فمتى

وروى . واهللا بالواو وهو األوىل ألن ما بعده من البيت يدل عليه. يكذب بالرفع على االستفهام: روى
  .ومعناه على االستفهام. فاهللا بالفاء على اجلواب. يكذب باجلزم على اجلزاء

ألن اهللا يشهد أن ما ادعاه لك ! مىت ميكن أن يكون من ادعى لك فوق الذي قلت مكذباً؟: يقول
  .حق

مىت ادعى لك مدع فوق هذا وكذب هذا املدعي، فاهللا يشهد أن ما يدعيه حق : على اجلزم، معناهو
  .وأنه صادق

  حفظ القليل النزر مما ضيعا  ومتى يودي شرح حالك ناطقٌ

  .ومجع بينهما الختالف لفظهما، أو للمبالغة. مبعىن واحد: الرتر، والقليل

إن علمه ال حييط بكنه صفاتك، ومىت ظن أنه استوىف ف! مىت يقدر ناطق على شرح حالك؟: يقول
  .حالك، كان قد حفظ اليسري مما ضيع، فإن ما ضيعه كثري وما حفظه يسري

  رجالً فسم الناس طراً إصبعا  كان ال يدعى الفتى إال كذا إن

 وطراً إن كان ال يدعى الفىت رجالً إال كذا، فالفىت؛ اسم ما مل يسم فاعله، ورجالً خربه،: تقديره
  .أي مجعتهم مجعاً: فسم الناس إذا طررم طراً: أي. على املصدر: وقيل. نصب على احلال

إن كان ال يدعى الفىت رجالً إال إذا كان مثل هذا املمدوح، فيجب أن تسمى مجيع الناس : يقول
  .بعإصبعا؛ ألم باإلضافة إليه كاإلصبع من اجلسد، فإذا كان امسه رجالً، فامسهم كلهم األص

  إال كذا فالغيث أبخل من سعى  كان ال يسعى لجوٍد ماجد أو

: أحدمها: فالغيث أخبل من سعى ومن للعقالء، والغيث ليس منهم؛ وإمنا حسن ذلك لوجهني: قوله

واهللا خلق : "ألن املعىن أخبل الساعني، وهذا يعم من يعقل ومن ال يعقل، فغلب من يعقل كقوله تعاىل
  .إىل آخره" كل دابٍة من ماٍء

وهو أن السعي ملا كان من صفات العقالء وقد استعمل يف الغيث، أطلق عليه لفظ العقالء : والثاين
  ".والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين: "لقوله تعاىل
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إن كان السعي يف طلب اد واجلود، ال يعد سعياً حىت يكون مثل سعيك، فالغيث املضروب : يقول
  .خبل الساعني؛ لبعده عن بلوغ غايتك وكونك فقتهبه املثل يف اجلود، أ

  مرأى لنا وإلى القيامة مسمعا  قد خلف العباس غرتك ابنه

إن أباك قد خلف غرتك خلفاً منه وعوضاً عن رؤيته إىل يوم القيامة، فإذا رأيناك . يابن عباس: يقول
  .فكأنا رأيناه، وإذا مسعناك، فقد مسعناه

  : ه بالليل، يعرف بالفراديس، فسمع زئري األسد فقال خياطبهواجتاز مبكان يف بعض أسفار

  فتسكن نفسي، أم مهان فمسلم؟  يا أسد الفراديس مكرم؟ أجارك

  .نصب ألنه جواب االستفهام فنصبه بالفاء: فتسكن نفسي

يا أسد الفراديس وهو رستاق بدمشق أجارك مكرم حىت تسكن نفسي إليكن؟ أم مهانٌ فمسلم : يقول
  .أعدائهإىل 

  .فأعلم حقاً: ما كانت نفسي نافرة فتسكن، وإمنا قلت: وحكى عنه أنه قال

  أحاذر من لٍص ومنك ومنهم  وقدامي عداةٌ كثيرةٌ ورائي

قد أحاط يب من قدامي وورائي، أشياء حمذورة، فأعداٌء أحاذرهم، ولص أخاف قطعه طريقي، : يقول
  .وأسود أحاذرها وأمسع زئريها

 بأسباب المعيشة أعلم؟ فإني  لفي على ما أريدهفهل لك في ح

  .من احملالفة، وهي املعاهدة: احللف

هل تتحالفني معي على ما أريد من طلب الوالية، فإين مثلك يف االفتراس والشجاعة، : يقول لألسود
  .ويل فضل عليك من جهة أين أعلم بأسباب املعيشة ووجوه املكاسب، منك

 مما تغنمين وأغنم وأثريت  جهٍةإذاً ألتاك الرزق من كل و

لو حالفتين ألتاك الرزق من كل ناحية، فكنت أنت تكسبني من جهٍة، وأنا أكتسب من جهة، : يقول
  .فيكثر ما لنا ويتسع رزقنا

  : وقال ميدح عبد الرمحن بن املبارك األنطاكي

  نكساني في السقم نكس الهالل  الهجر لي وهجر الوصال صلة
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أكثر ما يستعمل يف عود املرض بعد زواله، . ىل، وهو مصدر نكسته والنكس بالضمالنكس بالفتح أو
  .وروى ذلك أيضاً يف البيت

أن مواصلة اهلجر يل، وهجران الوصال، رداين إىل السقم والنحول، مثل اهلالل ينكس إىل : واملعىن
  .رت كاهلاللالنحول بعد الكمال على التدريج، فكأنه يقول كنت صحيح اجلسم كامل اخللق فص

 منه يزيد في بلبالي قص  فغدا الجسم ناقصاً والذي ين

  .االضطراب والتحري: وقيل. اهلم واحلزن: البلبال

  ! وما ينقص من اجلسم يزيد يف احلزن بقدر ما نقص منه! قد حنل جسمي، ونقصت أجزاؤه: يقول

 في وجنٍة جنب خال كخاٍل  قف على الدمنتين بالدو من ريا

الصحراء املستوية مسيت بذلك لدوي : والدو. بعر امللبد، والرماد املتراكم بعضه على بعضال: الدمنة
وإمنا مسى الدمنتني؛ ألن من عادات العرب يرتلون موضعاً فإذا نفذ . اسم حمبوبته: وريا. الرياح فيها

  .ماؤه وتلونت أرضه، انتقلوا إىل موضع آخر

فكأما خاالن يف وجنة احملبوبة، أحدمها . دو، من دو ريايقول لنفسه، قف على ما بني الدمنتني يف ال
. وقال يف جنب خال. شبه سواد البعر والرماد يف عرصة الدار، خباٍل يف وجنة احملبوبة. يف جنب اآلخر

  .وأراد منه حبيبته، إا حتسن يف عينه كاخليال على اخلد

  في عراٍص كأنهن ليالي  كأنهن نجوم بطلوٍل

يف . والباء يف بطلوٍل. ساحة الدار: العرصة. كالوتد، واحلوض: خص من آثار الديارما ش: الطلول
والعامل فيه معىن التشبيه، وجيوز أن يكون بدالً من . كخال يف وجنة: موضع احلال، من قوله

شبه األطالل بالنجوم، ألنه اهتدى ا إىل دار حبيبته كما . الدمنتني، أي قف بطلول يف موضع احلال
ي بالنجوم، أو ألن األمطار غسلتها فبيضتها فصارت كالنجوم، وشبه العراص بالليايل؛ خلالئها يهتد

  .ووحشتها وملا فيها من الرماد احملترق، وأشار أنه ال خري فيها

بسوٍق خدال  كأنهن عليهن ونؤي خرس خدام  

مجع اخلدمة، : واخلدام. امجع النوى، وهو حاجز حيفر حول اخليمة ملنع املطر أن يدخل إليه: النوي
للنؤي، ويف : واهلاء يف كأن. مجع اخلدلة، وهي املمتلئة: واخلدال. مجع ساق: والسوق. وهي اخللخال

شبه النؤي باخللخال؛ الستدارته حول اخليمة، وشبه موضع البيت بالساق اخلدله؛ . للعراص: عليهن
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 خرساً؛ ألا ال صوت هلا كما ال صوت المتالئه من الطيف، يوم ارحتال أهله عنه، وجعل اخلدام
  .للنؤي

 فيها يا أعذل العذال ق  ال تلمني فإنني أعشق العشا

  .ضمري العرصة، والطلول: اهلاء

    

: وفيها. ال تلمين على الوقوف ذه األطالل؛ فإين أعشق العشاق؛ وإن كنت أعذل العذال: يقول

  .فإين أعشق العشاق فيها: أو بقوله. بالعذالال تلمين وإن شئت بقوله ال تلمين : متعلق بقوله

  ق حر الفال وبرد الظالل؟  ما تريد النوى من الحية الذوا

أي شيء تريد النوى مين؟ وأنا كاحلية الذواق، قد تعودت قطع الفال، وقاسيت حرها وبرد : يقول
  .أين ال أبايل بالنوى؛ لتعودي األسفار: يعين. ظالهلا

 وأسرى في ظلمٍة من خيال ت  ملك الموفهو أمضى في الروع من 

نفسه أمضى يف احلرب وأكثر إتالفاً للنفوس من ملك املوت، وأسرى : هذه احلية الذواق يعين: يقول
  .يف ظلمة الليل من اخليال، فال ترده الظلمات

  ولعمر يطول في الذل قال  في العز يدنو محب ولحتٍف

  .هو قاٍل لعمٍر يطول يف الذلو. هو حمب حلتٍف يدنو يف العز: تقديره

  .أنه حيب العز؛ وإن كان مع احلتف، ويبغض العمر؛ وإن كان مع الذل: يعين

  فوق طيٍر لها شخوص الجمال  نحن ركب ملجن في زي ناٍس

  .فحذف النون؛ لسكوا وسكون الالم من اجلن. ملجن أي من اجلن: قوله

املفاوز، وإن كنا يف صورة اإلنس، ورواحلنا تشبه حنن ركب نشبه اجلن يف أفعاهلا للزومنا : يقول
  .الطري؛ لسرعة سريها، وإن كانت يف صورة اجلمال

 مشي األيام في اآلجال د  من بنات الجديل تمشي بنا في البي

وهي متشي بنا يف الفلوات، وتفنيها شيئاً فشيئاً، كما . فحل كرمي تنسب إليه كرائم اإلبل: اجلديل
  .جال فتفنيها جزًءا فجزًءامتشي األيام يف اآل

  أثر النار في سليط الذبال  هوجاء للدياميم فيها كل
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الناقة اليت ترمي بنفسها يف املسري، من النشاط كأا هوجاء، : يف األصل انونة، وهي ها هنا: اهلوجاء
هو : قيل: يطوالسل. مجع دميومة وهي الفالة: والدياميم. بعري أهوج: فال يقال. وال يوصف الذكر ا

  .مجع ذبالة، وهي الفتيلة: والذبال. هو دهن الزيت: وقيل. السراج

كل واحد من هذه الرواحل هوجاء، قد أثر املفاوز فيها وأهزهلا وأخذ حلمها؛ كما تأخذ النار : يقول
  .دهن الفتيلة وتفنيه

  غامة ابن المبارك المفضال  للبدر والبحر والضر عامداٍت

. على احلال: والنصب. على إضمار املبتدأ: والرفع. على البدل من هوجاء: جلرجيوز يف عامداٍت ا

  .أي مبرتله الدياميم عامدات. للدياميم فيها: والعامل، ما يف اجلملة من قوله

إن هذه الرواحل يقصدون ابن املبارك، الذي هو كالبدر مجاالًن وكالبحر سخاًء، وكاألسد : يقول
  .الفضل غزير اإلحسانشجاعة وإقداماً، وهو كثري 

 جالالً ويوسفاً في الجمال لك  يزره يزر سليمان في المل من

  زهر الشكر في رياض المعالي  يضاحك الغيث فيه وربيعاً

وجعله . ويزر ربيعاً: يزر سليمان فكأنه قال: عطف على قوله: وربيعاً. نصب على التمييز: جالالً
ئه، وملا جعله ربيعاً، جعل رياضه املعايل، وزهرها الشكر والثناء، ربيعاً؛ النتفاع الناس فيه وبسببه وعطا

وجيوز أن يكون أراد . يعين أنه ربيع يسقي رياض املعايل، الغيث جوده، وزهر تلك الرياض الشكر
  .فشبه جوده بالغيث، وشكرهم بالزهر ومعاليه بالرياض. شكر الناس

  رد روحاً في ميت اآلمال  منه الصبا بنسيم نفحتنا

  .الريح اللينة يف هبوا: والنسيم. أي هبت علينا دفعة بعد دفعة: نفحتنا

كانت أمالنا منقطعة عن الناس لبخلهم، فهبت الصبا علينا، بنسيم هذا الربيع، ورد الروح يف : يقول
  .إشاعة جوده واشتهار كرمه: وأراد بالنسيم. آمالنا امليتة وأحيتها بعد موا

 األعداء واألموال وبوار  مواليهم عبد الرحمن نفع ال

مهه مقصور على اإلحسان إىل األولياء، وإهالك األموال واألعداء يف وجوه الرب، واقتناء احلمد : يقول
  .واد والذخر، وال يشتغل بغري ذلك من اللهو ومجع األموال

 عليه التشبيه بالرئبال ن  أكبر العيب عنده البخل والطع
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  .األسد: الرئبال

إن أكرب العيب عنده البخل، لفرط جوده، وهو شجاع، فإن شبهته باألسد فقد طعنت فيه؛ : يقول
وهذا . أن من أراد أن يطعن عليه، ميكنه أال يشبهه باألسد: وجيوز أن يريد. ألنه أشجع من األسد
  .ليس بطعن يف احلقيقة

  سبقت قبل سيبه بسؤال  عنده نغماتٌ والجراحات

    

تقدمي النوال على السؤال، فإذا مسع نغمات السائل قبل العطاء، تأمل منها كما يتأمل إن عادته يف : يقول
. من اجلراحات، وتؤثر تلك النغمات فيه تأثري اجلراحات؛ تأسفاً على سبق السؤال على اإلعطاء

  .ميدحه بالسخاء والشجاعة. أراد أن يلتذ باجلراحات يف احلروب التذاذه بنغمات السؤال: وقيل

 هذا بقية األبدال جيب  سراج المنير هذا النقي الذا ال

أربعون منهم يف الشام، وثالثون يف سائر . إن األرض ال ختلو منهم: ويقال. زهاد الدنيا: األبدال
أي سليم : وقوله النقي اجليب!! األرض، ومسو أبداالً؛ ألم إذا مات أحدهم أبدل اهللا مكانه آخر

ه باالشتهار كالسراج املنري، وبسالمة القلب؛ وبأنه من أولياء اهللا يصف. القلب، من الغش واخليانة
  .تعاىل، الذين م بقاء الدنيا وقوامها

 تأمن بوائق الزلزال مدن  فخذا ماء رجله وانضحا في ال

  .تأمن، وتؤمن: مجع البائقة، وهي الداهية، وروى: البوائق

. به رجله يف املدن والبلدان، ألمنت من الزلزالإنه ويل اهللا تعاىل، فلو رش املاء الذي غسل : يقول

أراد أن األرض ال تستقل من طيه إياها، هيبةً منه، فلو أخذ املاء الذي غسل به رجله ورش : وقيل
  .عليها لسكنت من هيبته

 تشفيا من اإلعالل ئكما  وامسحا ثوبه البقير على دا

  .ه يبقر مقدمههو الفرجي؛ ألن: وقيل. القميص الذي ال كم له: البقري

  .إن العليل إذا مسح ثوبه شفي من مجيع األدواء: يقول

  ب ومن خوفه قلوب الرجال  من نواله الشرق والغر مالئاً

 ولو شاء حازها بالشمال يا  كفه اليمين على الدن قابضاً
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ا على هذه هذا بقية األبدال أي يكون هذ: على احلال من قوله: وقيل. نصبا على املدح: مالئاً وقابضاً
  .األحوال

. إنه قد مأل األرض كلها من عطاياه، واستوىل عليها شرقاً وغرباً، ومأل من خوفه قلوب الناس: يقول

  .عن الدنيا: وقبض عن الدنيا كفه، زاهداً عنها، ولو شاء لناهلا بأهون سعٍي، فالرواية على هذا

وهو املراد بقوله . خذها بأصغر األخذأراد أنه استوىل على الدنيا كلها بيمينه، ولو شاء أل: وقيل
  .على الدنيا: والرواية على هذا. بالشمال

  ر وألحاظه الظبا والعوالي  جيشه وتدبيره النص نفسه

إنه وحده يقوم مقام اجليش، وتدبريه بنفسه يقوم مقام النصرة، ورأيه وحلظاته تقوم مقام : يقول
  .السيوف والرماح

في جماجم األبطال عهوق  وله في جماجم المال ضرب 

  .عظم الرأس: اجلمجمة

. إذا فرق ماله باهلبات، فإنه يقصد األبطال ويضرب مجامجهم بالسيف، ويسلب أمواهلم: يقول

  .فالضرب الواقع يف مجاجم األموال، هو الواقع يف رءوس األبطال

  م نزاٍل وليس يوم نزال  التقائه الدهر في يو فهم

أن األبطال خيافون منه أبداً، فكأم طول الدهر يف قتال؛ خلوفهم منه، : عيني. راجع إىل األبطال: فهم
  .والدهر نصب على الظرفية. وإن مل يكن قتال

  د وطين العباد من صلصال  طينه من العنبر الور رجلق

. الذي يضرب إىل البياض، ومها جيدان: الذي يضرب إىل احلمرة، ومنه العنرب األشهب: العنرب الورد

  .طني يابس، وهو الذي له صوت: والصلصال. ألسود رديءوا

  .إن طينه الذي خلق منه، عنرب الورد، وطني غريه من صلصال، فله فضل على الناس: يقول

  ء فصارت عذوبةً في الزالل  طينه القت الما فبقيات

 املاء الزالل، إنه ملا خلق، بقيت من طينته بقية، فخالطت املاء، فصارت تلك البقية عذوبةً يف: يقول
  .ولوالها لكانت كماء البحر

  س فصارت ركانةً في الجبال  وقاره عافت النا وبقايا
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إن بقايا وقاره وسكونه وهيبته، كرهت الناس فلم ترض م؛ لعلمها أم ال يستحقوا، : يقول
  .فتحولت إىل اجلبال فصارت سكوناً فيها

 لقتالوأال ترى شهود ا م  لست ممن يغره حبك السل

  .بالضم والفتح: وروى. وشهود بضم الشني. بفتح التاء يف ترى: روى

وعلى الرواية األخرى . لست ممن يغتر بأنك حتب السلم، أي الصلح وأال ختتار شهود القتال: يقول
  .مبعىن فاعل: فعول. فشهود. وأال ترى شاهد القتال

 ذليالً وقلة األشكال يك  ذاك شيء كفاكه عيش شان

 ذاك الشيء، أي ترك القتال، كفاكه ذلة مبغضيك وقلة من يشاك؛ ألن أعداءك ذلوا وقلوا :يقول
  .وأمثاله فقدوا، فليس يوجد أحد يقاومك وكفيت أمر احلرب ذا الوجه، فال حتتاج إىل القتال

    

 هامهم نعال النعال جعلت  واغتفار لو غير السخط منه

  .عيش شانيك: عطف على قوله: واغتفار

كفاك احلرب اغتفارك ذنوب أعدائك، ولو غري السخط والغضب ذلك االغتفار واستوىل : يقول
  .عليه، جلعل أعداءك نعاالً لنعال األفراس، ولدستهم خبيلك

  ء ويخرجن من دٍم في جالل  يدخلن في الحرب أعرا لجياٍد

لنعال جياد، أو تطأهم جبياد جلياٍد وجبياد وهو من متام البيت الذي قبله، أي جتعلهم نعاالً : وروى
أي : أي عارية، فتكتسي بالدم فترجع والدم قد غطاها، فكأا يف جالل: تدخل يف احلرب أعراء

  .البسة جالالً

  لونه في ذوائب األطفال  واستعار الحديد لوناً وألقى

 لوناً أن السيوف كانت ختتضب بالدم، فتستعري: يعين. جعلت هامهم: هذا البيت معطوف على قوله
غري لوا، وألقى لوا البياض على ذوائب األطفال؛ ألا كانت تشيبهم من اخلوف، وهذا مأخوذ من 

أنه يقتل اآلباء، ويؤمت األوالد؛ فيشيبون : معناه: قال البخاري؟" يوماً جيعل الولدان شيباً: "قوله تعاىل
  ! من احلزن واخلوف

  من السلسالأحلى وطوراً  أنت طوراً أمر من ناقع السم
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  .املاء العذب، السهل يف احللق: والسلسال. هو القاتل لوقته: السم الناقع

  .أنت يف حاٍل أمر من السم القاتل، ويف حاٍل أطيب من املاء العذب السائغ: يقول

  س بناٍس في موضٍع منك خال  الناس حيث أنت وما النا إنما

إمنا صار الناس ناساً، إذا : وقيل. ب الناس كلهمأنت كل الناس، فإذا غبت عن موضع فقد غا: يقول
  .كنت فيهم؛ ألم يأمتون بك، وكل موضع خال منك، فأهله ال تعد من الناس

  : وقال ميدح أبا علي هارون بن عبد العزي األوراجي الكاتب

  إذ حيث أنت من الظالم ضياء  أمن ازديارك في الدجى الرقباء

: وضياء. مجع دجية، وهي الظلمة: والدجى. افتعال من الزيارة: زديارفعل ماٍض، من األمن، واال: أمن

  .حيث كنت: رفع باالبتداء وخربه مقدم عليه، وهو قوله

. إن رقباءك أمنوا أن تزوري أحداً يف الظالم؛ ألن كل موضع تكونني فيه، مضيٌء بنور وجهك: يقول

  : ومثله قول اآلخر

 دراً طلعايخفي الليل ب كيف  نم عليه نوره طارقٌ

  ومسيرها في الليل وهي ذكاء  المليحة، وهي مسك هتكها قلق

. مبتدأ: وقلق. اسم الشمس، وهي معرفة غري مصروفة: وذكاء. احلركة، واالضطراب: القلق

ومسريها يف الليل، وهي ذكاء : تقديره. حمذوف: وخربه. عطف على قلق: ومسريها. خربه: وهتكها
  .هتك

ذا حرك فاح فحركتها تكها وتنم عليها، وكذلك مسريها بالليل وهي الشمس إا كاملسك إ: يقول
  .فجعل نفسها مسكاً، ووجهها مشساً، فاملصراع األول من قول امرىء القيس. هتك هلا

  وجدت بها طيباً وإن لم تطيب  تر أني كلما جئت طارقاً ألم

  : ومثل املصراع الثاين

 عليهم في الظالم التبسم فنم  أرادوا ليخفوا في الظالم مسيرهم

 علمه فبه علي خفاء عن  على أسفي الذي دلهتني أسفي

  .هو الذاهب العقل: املدله

كان يل حزنٌ عليك، فحريتين يوم الفراق عنه، حىت مل أحس به، وزال علمي به عين، فأسفي : يقول
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: أنه اشتاق إىل حزنه األولفك. اآلن على احلزن املتقدم، الذي حريتين عن علمه، حىت صار خافياً علي

  .الذي كان قبل حزن الفراق

  قد كان لما كان لي أعضاء  فقد السقام ألنه وشكيتي

  .مبعىن واحد: الشكية، والشكاية، والشكوى

شكاييت اآلن من عدم السقام، ال من السقام؛ ألن السقام إمنا كان عندما كان يل أعضاء، فلما : يقول
 لزوال السقام عين، فأنا أشتاق السقام؛ ألن بوجوده وجود األعضاء فقدت األعضاء وصرت معدوماً

  .أيضاً

 كلتاهما نجالء فتشابها؛  مثلت عينك في حشاي جراحةً

فتشاتا؛ ألن أحديهما : فتشاا ذكره وحقه: وقوله. أي واسعة، وكذلك طعنة جنالء: عني جنالء
فتشابه الشيئان : ما إىل املعىن، فكأنه قالغري أنه ذهب . العني، واألخرى جراحة، ومها مؤنثان

  : كقول زياد األعجم. اجلرح: وباجلراحة. العضو: وأراد بالعني. املذكوران

  قبراً بمرو على الطريق الواضح  السماحة والمروءة ضمنا إن

ردة، وإمنا جنالء؛ ألن لفظة كلتا مف: وأفرد قوله. وأما قوله كلتامها فأنثه رداً إىل لفظ العني، واجلراحة
  .تدل على التثنية لصيغته

    

أي جرحت قليب جراحة واسعة مثل عينك الواسعة، فكل واحد . جعلت بعينيك مثاالً يف قليب: يقول
  .من العني واجلراحة واسع

  تندق فيه الصعدة السمراء  علي السابري وربما نفذت

فعل : ونفذت. القناة القصرية: والصعدة. هو الدرع: وقيل. قيل أراد به الثوب الرقيق: السابري
  .العني

نفذت عينك السابري على أحد املعنيني ورقته، ووصلت إىل قليب فجرحته جرحاً واسعاً، مث : يقول
أي : رمبا تندق الرمح ويلتوي الصلب القوي يف هذا السابري؛ إن أراد به الدرع، فاملعىن ظاهر: قال

وإن أراد به . ت تنكسر عليه الرماح وال تعمل فيهأن عينك نفذت هذا الدرع إىل قليب، ورمبا كان
الثوب الرقيق فمعناه أن قميصه رمبا كان ال تعمل فيه الرماح بل تندق دون الوصول إيل؛ هيبة مين، 
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أن عينك وصلت إىل قليب وجرحته : وقيل أراد! يف قلب من يريد طعين، ومع ذلك فإن عينك نفذته
  : كما قال. ومل خترق الدرع وال القميص

 تشق القلوب قبل الجلود ب  بأسهٍم ريشها الهد رامياٍت

 نطقت فإنني الجوزاء فإذا  أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت

  .إذا كانت بالوادي كانت أصلب وأثبت: الصخرة

أنا كصخرة الوادي يف الصالبة والثبات، فإذا زامحين أحد يف الفضل والكمال، أو يف حال : يقول
  .لى إزاليت عما أنا عليه من احلال، وما أختص به من اجلاللالقتال ال يقدر ع

  .فإذا نطقت فإنين اجلوزاء له معنيان: وقوله

أي إذا نطقت مل يدرك غاييت أحد يف . أنه شبه نفسه باجلوزاء؛ لعلو حمله عن كل ناظر: أحدمها
أنه أراد به ما : لثاينوا. البالغة، كما ال يدرك أحد اجلوزاء، وخصه بالذكر ألنه يشبه صورة اإلنسان
: أنا كاجلوزاء: فيقول. يقول املنجمون من أن اجلوزاء وصاحبه عطارد، يدالن على البالغة والنطق

يستفاد من علمي ويقتبس من فوائدي، ويستمد من فصاحيت، كما أن اجلوزاء يعطى من ولد فيه 
  .النطق والرباعة والبالغة

مقلةٌ عمياءتراني  أال  وإذا خفيت على الغبي فعاذر 

إن خفي على اجلاهل فضلي، فأنا أعذره، كما أعذر األعمى إذ مل ير شخصي؛ ألن اجلاهل : يقول
  .أعمى القلب

  !صدري بها أفضي أم البيداء؟  الليالي أن تشكك ناقتي شيم

أصدري أم البيداء : أوسع، وهو اسم املبالغة، وأراد: وأفضي. مجع الشيمة، وهي العادة: الشيم
عادة الليايل لقصدها مبحنها وصروفها، أن تشكك ناقيت، فال أدري أصدري أوسع : يقول! أوسع؟

  .باأليام، وبأمواهلا، أم الفضاء أوسع

  إسادها في المهمة اإلنضاء  تسئد مسئداً في نيها فتبيت

: ملهمةوا. هو إدامة السري ليالً واراً: وقيل. سري الليل كله: وقيل. قيل هو إسراع السري: اإلسآد

فتبيت تسئد : وتقدير البيت. فعل الناقة: وتبيت. إذا هزله. مصدر أنضاه: واإلنضاء. األرض الواسعة
  .مسئد اإلنضاء يف نيها إسآداً مثل إسآدها يف املهمة

. يف موضع نصب، ألنه خرب تبيت. فعل: من أخوات كان، وامسه ضمري الناقة، وتسئد. تبيت: وإعرابه
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وهو : ال من الضمري الذي فيه تبيت، وهو اسم الفاعل، وفاعله اإلنضاءنصب على احل: ومسئداً
نصب؛ ألنه وصف مصدر حمذوف، كأنه قد : وإسآدها. مرفوع به؛ ألن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل

ونظري التقدير الذي . مسئد: راجع إىل الناقة، والناصب قوله: أسأد مثل إسآدها، والضمري يف إسآدها
  : لذكرناه قول القائ

  في دارها، صالتها في المسجد  هند تصلي، مصلياً عمرو تبيت

  .مرفوع بواقف: حال من مررت، وعمرو: مررت ند واقفاً عندها عمرو فواقفاً: هذا كما تقول

واإلنضاء يأخذ من الناقة وينقص منها، مقدار ما تنقص . أن هذه الناقة تسرع يف السري، واملهمة: معناه
  .هي من املهمة

  : مثله لكشاجم يف الشمعة قولهو

  فتفنى وتفنيه في الموقف  الظالم كما كادها تكيد

  .واملتنيب حول هذا املعىن إىل املفازة والناقة كما ترى

  منكوحةٌ، وطريقها عذراء  ممغوطةٌ، وخفافها أنساعها

ن البعري، مبرتلة م: واخلف. املمدودة: واملمغوطة. مجع نسع، وهو سري مضفور كهيئة العنان: األنساع
  .فذكر بلفظ النكاح لذكره العذراء. أي دامية: ومنكوحة. القدم من اإلنسان

أنساع هذه الناقة ممتدة هلزاهلا فجالت عليها أنساع رحلها، وخفافها دامية من احلفا وطريقها : يقول
  .جمهولٌ مل يسلكه أحد

 كما يتلون الحرباء فيها  يتلون الخريت من خوف التوى

    

دابة أكرب من : واحلرباء. اهلالك: والتوى. الدليل العامل خبفيات الطرق، كخفاء ثقب اإلبرة: ريتاخل
: واهلاء يف فيها. إا ذكر أم حبني تستقبل الشمس دائماً كيف دارت: ويقال. العظاية، على خلقتها

  .ترجع إىل البيداء: وقيل. للطريق، ألا تؤنث

الدليل إذا سلكها يتقلب مييناً ومشاالً وخلفاً وقداماً، ومن ناحية إىل أن هذه الطريق جمهولة ف: املعىن
  .ذكره ابن جىن. ناحية؛ وهذا هو التلون، كما تتقلب احلرباء يف الشمس

فهذا هو . أراد أنه يصفر لونه مرة، ويسود تارة، وحيمر أخرى؛ خوف اهلالك ورجاء االهتداء: وقيل
  .التلون كحال احلرباء مع الشمس
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  شم الجبال ومثلهن رجاء   وبين أبي علي مثلهبيني

مثله وجيوز أن يكون االبتداء : مجع أشم، رفع ألنه بدل من قوله: والشم. للممدوح: اهلاء يف مثله
فيكون كالتفسري ملثله ومثلهن منصوب؛ ألنه وصف لنكرة وهو رجاء . هو شم اجلبال: مضمر أي

  .فلما تقدمت على املوصوف نصبت على احلال

فشبه اجلبال به، . بيين وبني املمدوح جبالٌ، هي مثل املمدوح يف العلو والثبات والرزانة والوقار: يقول
  .ومل يشبهه باجلبال

أي يل . ومثلهن رجاء: مث قال. أن ميكن التشبيه يف املوصوف، وجيعل املعىن ثابتاً فيه: وهذه عادته
  .رجاء عنده مثل هذه اجلبال

  وهو الشتاء، وصيفهن شتاء؟  طعهاوعقاب لبناٍن، وكيف بق

وهو الشتاء : قوله. والباء يف بقطعها زائدة. جبل بالشام يف ناحية دمشق: ولبنان. مجع عقبة: العقاب
  .يف موضع نصب على احلال

بيين وبينه عقاب وهي شديدة الربد، وصيفها مثل شتاء غريها، فكيف يل بقطعها يف الشتاء : يقول
  وهي ذه الصفة؟ 

 ببياضها سوداء فكأنها  س الثلوج بها علي مسالكيلب

أي عمى وغطى وأخفى، علي الطريق يف هذه العقاب، فكأا مع بياضها سوداء؛ حيث أن : لبس
الطريق خفي فيها وهي بيضاء، كما خيفى يف سواد الليل، إذ العادة أن الطريق ال خيفيه إال سواد الليل 

  . مبرتلة السوادوظلمة الغيم، فمىت خفي بالبياض صار

  سال النضار بها وقام الماء  الكريم إذا أقام ببلدٍة وكذا

يعين إمنا مجد لتحريه يف عطائه، . املمدوح: وأراد بالكرمي. أي مجد: وقام املاء. هو الذهب: النضار
  .وخجله من كثرة سخائه، وسال الذهب يف هباته كما سال املاء

 فلم تتبجس األنواء بهتت  جمد القطار فلو رأته كما رأى

فعل القطار، رده إىل اللفظ، وليس : ورأى. أي تتفجر: وتتبجس. األمطار بالقمر؛ وقد بيناه: األنواء
كما أرى أي لو رأته القطار كما أرى وأشاهد، مليزت كما ميزت، ولو : وروى. فيه عالمة التأنيث

وجيوز رفع األنواء . نواء كما رأته القطارلو رأته األ: يعين. رأته األنواء والقطار على اختالف التقدير
  .رأته: بقوله: أحدها: من ثالثة أوجه
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  .تت األنواء: بقوله: والثاين

  .فلم تتبجس وهو املختار عند البصريني، وباقي األفعال فيه ضمري األنواء: والثالث

 املطر لتحريت ومل إن املطر ملا رأى جوده مجد وحتري فصار ثلجاً، ولو رأته األنواء كما رآه: يقول
  .تتفجر باملاء؛ خجالً منه، وهذا على مذهب من يعتقد أن األمطار من النجوم

 كأن مداده األهواء حتى  في خطه من كل قلٍب شهوةٌ

كل أحد يهوى خطه حلسنه، فشهوة كل قلب حاصلة يف خطه، فكأن مداد خطه من أهواء : يقول
  .الناس وحمبتهم

  ى كأن مغيبه األقذاءحت  عيٍن قرةٌ في قربه ولكل

وروى . مجع قذى، وهو ما يسقط يف العني: واألقذاء. الغيبة: واملغيب. املسرة وأصله الربد: القرة
  .اإلقذاء مصدر من أقذيت عينه إذا طرحت فيها القذى

  .كل أحد يسر من قربه وحيزن لفراقه، فكأن رؤيته قرة العني، وغيبته قذى يسقط فيها: يقول

 القول حتى يفعل الشعراء في  الفعل ما ال يهتديمن يهتدي في 

: رفع بقوله: فالشعراء. من يهتدي يف الفعل إىل ما ال يهتدي إليه الشعراء يف القول حىت يفعله: تقديره

: أحدها: ففيه ضمري املمدوح، وكذلك يف حىت يفعل ويف هذا البيت وجوه. ما ال يهتدى وأما يهتدى

أي هو الذي، وما بعده إىل . لذي، موضعه رفع خبرب االبتداء احملذوفأن من يصلح أن يكون مبعىن ا
  .آخر البيت صلة، والضمري العائد إليه مستتر يف الفعل الذي يليه

  .أي من يفعل هذا غريه؟ وهو مرفوع باالبتدائ وما بعده خرب عنه: يصلح أن يكون استفهاماً: والثاين

    

من يهتدى يف الفعل إىل ما ال : واألصل. داه إىل املفعولأنه حذف حرف اجلر من يهتدى وع: والثالث
  .فحذف إىل وأوصل الفعل إىل املفعول. يهتدى

أي يهتدى . أن ما يف قوله ما يهتدى يصلح أن يكون مبعىن الذي، وأن يكون نكرة موصوفة: والرابع
  .يف الفعل إىل شيء ال يهتدى إليه الشعراء

إليه وهذا ال جيوز إال يف ضرورة؛ ألنه من صلة :  ما وهو قولهأنه حذف الضمري الراجع إىل: واخلامس
فأما إذا انفصل . ما شربته ماء، وما شربت ماء: ما وإمنا جيوز حذفه إذا كان متصالً بالفعل كقولك

  .الضمري فال جيوز حذفه
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له اهتدوا أنه يهتدى يف الفعل إىل ما ال يهتدى إليه الشعراء بالقول، حىت يفعله هو، فإذا فع: املعىن
  .إليه

 قلبه وألذنه إصغاء في  في كل يوٍم للقوافي جولةٌ

  .القصائد: القوايف ها هنا

  .إن املمدوح يف كل يوم ميدح بالقصائد وينشد، فللقوايف جوالن يف قلبه، وهلا استماع يف أذنه: يقول

  في كل بيٍت فيلقٌ شهباء  فيما احتواه كأنما وإغارةٌ

بيضاء من احلديد، وإمنا تكون دالة إىل الكتيبة، ال إىل الفيلق، : والشهباء. شالقطعة من اجلي: الفيلق
  .والبيت من الشعر

إنه كل يوم يقصد وميدح، ويهب ماله للشعراء، فكل بيت ميدح به، جيش يغري على ماله؛ : يقول
  .وذلك لتمكني الشعراء من ماله

 يصبحوا وهم له أكفاء أن  من يظلم اللؤماء في تكليفهم

هو رجلٌ يظلم : أي. وجيوز أن يكون نكرة موصوفة. هو الذي يظلم اللؤماء: أي. مبعىن الذي: من
  .مجع لئيم: واللؤماء. اللؤماء

هو الذي يطلب من اللئام أن يفعلوا مثل فعله، وأن يكونوا نظراء له، فهو يظلمهم بذلك؛ ألنه : يقول
  .يكلفهم ما ليس يف طباعهم، فهم يظلمون بذلك

 تتبين األشياء وبضدها   وبهم عرفنا فضلهونذمهم

  .أي نعريهم: نذمهم

حنن نعري اللئام ونذمهم وال جيب أن نذمهم؛ إذ م عرفنا فضل املمدوح؛ ألم لو كانوا مثله ملا : يقول
وبضدها : وروى. عرفنا فضله، وإمنا عرفنا فضله لقصورهم عنه؛ ألن الشيء إمنا يتبني إذا قرن بضده

  .اء، على ما مل يسم فاعلهتتبني األشي

  في تركه، لو تفطن األعداء  نفعه في أن يهاج وضره من

  .إن املمدوح نفعه يف أن يهيج للحرب؛ ألنه حينئٍذ يغري على أعدائه، ويغنم أمواهلم وينتفع ا: يقول

 يف حيث يفرق ما مجعه: واستضراره بذلك. وضره يف ترك هيجانه؛ ألنه إذا مل حيارب، صاحل أعداءه
  .ولو تفطن األعداء بذلك قصدوا إحلاق الضرر به. حال احلرب

 ما تجبر الهيجاء بنواله  فالسلم يكسر من جناحي ماله
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  .شبه املال بالطائر فاستعار له جناحني. احلرب: واهليجاء. يذكر ويؤنث: السلم

سره الصلح جيربه أي أن الصلح يقل ماله، وما يك. الصلح يكسر جناحي ماله، بنواله وتفرقته: يقول
  .احلرب؛ ألنه يغنم أموال أعدائه فهو يتلف وخيلف

 برؤية رأيه اآلراء وترى  يعطي فتعطى من لها يده اللها

مجع الرأي، : واآلراء. وأصلها القبضة اليت تلقى يف فم الرحاء. الدراهم والدنانري، واحدها هلوة: اللها
  .وهو مقلوب خمفف من األأراء

أنه قد أغناه بعطائه، حىت أنه جيود : يعين. اء كثرياً، واملعطى إليه يعطي من عطاياهإنه يعطي عط: يقول
. على غريه، وإذا نظر غريه إىل آرائه، تعلم منه الرأي والتدبري، ويبصر به وجه الصواب، بسداد رأيه

  .أراد أنه إذا نظر إىل رأيه فكأنه قد أبصر مجيع آراء الناس: وقيل

 السراء والضراء فكأنه  القوىمتفرق الطعمين مجتمع 

إنه مجع اللني والشدة، والبأس واجلود، والرأي ال يدخله خلل، فكأنه الجتماع اللني والشدة : يقول
أراد بقوله جمتمع القوى باجتماع هذين اخللقني فيه اجتمعت قواه وكملت : وقيل. والسراء والضراء

  .صفاته

   شاءوامتمثالً لوفوده ما  ماال تشاء عداته وكأنه

  .مبوضع رفع: وما. نصب على احلال: متمثالً

أراد : وقيل. كأنه صور مما يكرهه أعداؤه، ومما حيبه أولياؤه يف حال متثله لوفوده وهم أولياؤه: يقول
  .أنه يسيء إىل أعدائه يف حال إحسانه إىل أوليائه، فيجمع األمرين يف وقت واحد

  لها استجداءليس يأتيه إذ  يا أيها المجدي عليه روحه

لو : يعين. يستوهبه: أي. يا أيها الرجل املوهوب له روحه، من حيث مل يأت أحد يستجديه: يقول
     : ومثله. طلب طالب روحك لوهبته منها، فمن ال يطلب ذلك فكأنه وهبه منها

.. ولو لم يكن في كفه غير روحه   البيت.

  : ومثله قوله

  نفسك لم يقل لك هاتهابك راء   خلق أسمح منك إال عارفٌ ال

 ما لم يأخذوا إعطاء فلترك  عفاتك ال فجعت بفقدهم احمد
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فتركهم ! امحد سائليك؛ حيث مل يستوهبوك نفسك؛ ألم لو استوهبوها منك ألعطيتهم إياها: يقول
أنه : أحدمها: وفيه وجهان. وال فجعت بفقدهم حشو لطيف: وقوله. لروحك مبرتلة اإلعطاء منهم لك

ال : فكأنه قال. أنه دعاء له بدوام النعمة وبقاء الدولة: والثاين. هلم، ملا ذكر من أنه ينتفع مدعاء 
  .زلت مقصوداً

  إال إذا شقيت بك األحياء  ال تكثر األموات كثرة قلٍة

أن األموات ال تكثر إال إذا غضبت على األحياء فقتلتهم وأفنيتهم : أحدمها: هلذا البيت معنيان
كثرة قلة يعين أا يف احلقيقة قلة من حيث كانت فناًء وعدماً، أو ألن األموات تبلى : ولهوق. فشقوا

  .فتذروها الرياح وتأكلها الوحش والطري، فهي تقل وإن كثرت

أن األموات ال تكثر إال إذا مات هذا املمدوح، وشقي األحياء بفقده، وأم ميوتون كلهم : والثاين
ت كثرة يف قلة؛ ألنه من حيث هو موت رجل واحد قليل، ومن حيث مبوته؛ فحينئذ تكثر األموا

  : ومثله قول اآلخر. ينضم إليه موت اخللق كثري

 شاةٌ تموت وال بعير وال  لعمرك ما الرزية فقد ماٍل

 بموته خلقٌ كثير يموت  الرزية موت حي ولكن

  : يها مبصر فاستنشدينعدت أبا علي األوراجي يف علته اليت مات ف: وقال أبو عمرو السلمي

  ال تكثر األموات كثرة قلٍة

  .وكان أبو علي يتصوف! إنه مات: فجعل يستعيده ويبكي، فخرجت وحلقت مبرتيل فقيل

  حتى تحل به لك الشحناء  ال ينشق عما تحته والقلب

  .البغض، كأا تشحن الصدر، أي متلؤه عداوة: الشحناء

: وقيل. ا فيه، بالرماح واألسلحة، إال إذا نزلت به عداوتكإن القلب ال ينشق عما دونه وم: يقول

فكأنه . أراد أن القلب ال حيتمل عداوتك، فإذا حلت به عداوتك انشق القلب فمات فزعاً وخوفاً
  .ال يهلك أحد إال ببغضه: يقول

  ترعت ونازعت اسمك األسماء  تسم يا هارون إال بعد ما اق لم

ء يف الشرف بك حىت تقارعت بالقرعة عليك فخرج سهم هارون ملا ولدت تنافست األمسا: يقول
  .فسميت به، فلم تسم ارون إال بعد هذه احلالة

 فيما في يديك سواء والناس  فغدوت واسمك فيك غير مشارٍك
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فصرت ال شريك لك يف هذا االسم، إذ الم يسم أحد ذا االسم مثلك يف الفضل، فصرت : يقول
  .ء يف أموالك، يتصرفون فيها كيف شاءوامنفرداً به والناس شركا

 حتى ذا الثناء لفاء ولفت  لعممت حتى المدن منك مالء

: واللفاء. مجع مآلن: ومالء. لعممت جواب القسم، أي واهللا لعممت، أي مألت املدن: الالم يف قوله

  .الشيء القليل الذي ال قدر له

سبقت ثناءك، ملا لك من القدر حىت صار هذا قد عممت األرض جبودك، حىت املدن ممتلئة به، و: يقول
  .الثناء الذي أثين به عليك قليل، يف جنب قدرك

  .وهذا جائز وإن قل. وقد صرع البيت يف أثناء القصيدة من غري انتقال إىل قصةأخرى

 ومن السرور بكاء للمنتهي  ولجدت حتى كدت تبخل حائالً

  .هو االنتهاء: املنتهي

اية يف اجلود وكدت تستحيل خبيالً، ألن الشيء إذا بلغ غايته انعكس إىل جدت حىت بلغت الغ: يقول
أي أن اإلنسان إذا تناهى يف السرور دمعت عيناه، فيصري السرور ! ومن السرور بكاء: مث قال. ضده
  .بكاء

 حتى أنكر اإلبداء وأعدت  أبدأت شيئاً منك يعرف بدوه

د قبلك، فمنك مبدؤه مث كررته وزدت على ما كنت ابتدأت فابتدعت بنوع املكارم ما مل يعه: يقول
  : ومثله. ابتدأت به، حىت تنسى األول ألجل الثاين

  عمت به أرواح جودك في غد  أتيت بجود يومك مفخراً فإذا

 من أن تستزاد براء والمجد  عن تقصيره بك ناكب فالفخر

  .أي بريء: وبراء. أي عادل: ناكب

وهو : واد. هو ناكب عن أن يقصر بك؛ ألنك قد بلغت الغايةإن الفخر ال يقصر بك و: يقول
  .الشرف، بريء من أن تستزيده؛ ألنه ليس فيه رؤية مل تبلغها أنت فتسأل الزيادة حىت تبلغها

  وإذا كتمت وشت بك اآلالء  سئلت فال ألنك محوج فإذا

    

ليس ألنك أحوجتهم إىل السؤال، النعم واحدها أيلٌّ وإيل أي مىت طلب الناس منك شيئاً ف: اآلالء
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ولكن سألوك تشرفاً بسؤالك وتلذذاً به، وإذا كتمك كامت، أو كتم حملك وذكرك، دلت عليه نعمك 
  : ومثله قول مسلم. الظاهرة املنتشرة، فال ميكنه ذلك

  فطيب تراب القبر دل على القبر  أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه

 على اإلله ثناء رينللشاك  مدحت فال لتكسب رفعةً وإذا

  .كسب املال وكسب الرجل املال: يقال

إن مدحنا إياك، ال يكسبك رفعة؛ ألنك يف نفسك رفيع، وإمنا مندحك شكراً إلحسانك، : يقول
مث ضرب مثالً بأن من يثين عليك كالشاكرين هللا تعاىل؛ ألم . وتشرفاً مبدحك، وترفعاً بالثناء عليك

  وأخذه من قول األول . ود إليهم، الإىل اهللا عز وجليشكرون اهللا تعاىل، لنفع يع

ملٍك أو علو مكان لعزة  فلو كان يستغني عن الشكر ماجد 

 اشكروا لي أيها الثقالن :فقال  أمر اهللا العباد بشكره لما

الخصيب ويمطر الدأماء يسقي  وإذا مطرت فال ألنك مجدب 

  .البحر: والدأماء. ان جدبإذا أجدبت أرضهم، أو وقعوا يف مك: أجدب القوم

إذا مطرت فلست متطر إلجداب حملك وجدب بلدك، ولكن متطر مع االستغناء عنه، كما ميطر : يقول
  .املكان اخلصيب وكما ميطر البحر مع كثرة مائه

  حمت به فصبيبها الرخصاء  تحك نائلك السحاب وإنما لم

: والتأنيث. للنائل: واهلاء يف به. مىعرق احل: والرخصاء. الصبيب مبعىن املصبوب، وهو املطر

  .للسحاب؛ ألنه مبعىن اجلمع

إن السحاب مل يعارضك يف السخاء مبائه وإمنا حسدك لزيادتك عليه فحم بسبب كثرة : يقول
  .عطائك، فهذا الذي ينصب عنه، عرق احلمى اليت أصابته

 بوجٍه ليس فيه حياء إال  لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا

ق الشمس وجهك، إال بوجه ليس فيه حياء؛ إذ لو كان يف وجهها حياء مل تقابله؛ لقصور مل تل: يقول
  .نورها وائها عن نوره وائه

  أدم الهالل ألخمصيك حذاء  قدٍم سعيت إلى العال فبأيما
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إنك بلغت : النعل يقول: واحلذاء. جلده: ما صلة وأي استفهام يف معىن التعجب وأدم اهلالل: قوله
: بأن يكون أدمي اهلالل نعالً ألمخصيه: مث دعا له! عال حمالً مل يبلغه أحد فبأي قدٍم سعيت إليها؟من ال

  .أي ال زلت عالياً حىت يصري اهلالل لك مبرتله النعل

 الحمام من الحمام فداء ولك  ولك الزمان من الزمان وقايةٌ

أراد ليهلك : وقيل. وت من املوتوقاك اهللا من حواث الزمان بالزمان، وفداك بامل: دعا له فقال
أراد به أهل الزمان، وقاية لك من حوادث : وقيل. الزمان دون هالكك، وليمت املوت دون موتك

  .الزمان، وموت أهل الزمان فداء ملوتك فيموتون عنك

 عقمت بمولد نسلها حواء  لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو

  .لغة يف الذي:  الياءحبذف: واللذ. اخللق من بين آدم: الورى

لو مل تكن من بين آدم، الذين هم يف احلقيقة منك؛ ألنك مجاهلم وشرفهم، ولو مل تكن فيهم : يقول
  .لعدوا يف العدم، ولكانت حواء بوالدة نسلها عقيماً، كأا مل تلد أحداً

 يا أبا الطيب وددنا أنك كنت معنا: ودخل أبو الطيب يوماً على أيب علي األوراجي فقال له أبو علي
ركبنا ومعنا كلب البن مالك، فطردنا به وحده ظبياً، ومل يكن لنا : ومل؟ فقال: فقال أبو الطيب. اليوم
إمنا : فقال أبو علي. أنا قليل الرغبة يف ذلك والنظر إىل مثل هذا: فقال أبو الطيب! فاصطاده. صقر

فأحب منك : قال له. أنا أفعل: الطيبفقال أبو . اشتهيت أن تراه حىت تستحسنه فتقول فيه شيئاً
! قد أحفيت السؤال: أنا أحب أن تفعل ما وعدتين، فقال له أبو الطيب: وحتدث أبو علي مث قال. ذاك

نعم، وقد حكمتك يف الوزن، : أميكن مثل هذا؟ قال: أحتب أن يكون ذلك الساعة؟ فقال أبو علي
ذ أبو الطيب درجاً وأخذ أبو علي درجا فأخ. بل األمر فيهما لك: فقال أبو علي. وحرف الروي

يكتب فيه كتاباً إىل إنسان، فقطع عليه أبو الطيب الذي يكتبه وأنشده يصف كلب صيد أرسل على 
  .غزال وليس معه صقر

 ليس لنا بمنزل ومنزٍل

  وال لغير الغاديات الهطل

: يقال. كثرية املطرمجع هاطلة، وهي ال: واهلطل. السحاب يأيت غدوة، واحدها غادية: الغاديات

  .هطلت السماء طل هطالً وهطالناًح إذا صبت صباً دائماً شديداً

  .رب مرتل ليس مبرتل اإلنس، وإمنا هو مرتل السحاب اليت تصب األمطار: يقول
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  ندى الخزامى ذفر القرنفل

    

  محلٍل ملوحش لم يحلل

. من بلد الندى. الرطب: ، والندىاخلزامى خريي الرب: وقيل. نبتان طيبان: اخلزامى، والقرنفل

. املكان الذي يكثر احللول فيه: واحمللل. احلاد الرائحة الطيبة واخلبيثة، وبالدال الننت خاصة: والذفر

  .من الوحش فحذف النون، وقد مضى مثله: وأراد

حيله هذا املرتل فيه رائحة اخلزامى والقرنفل، وإنه مرتل الوحش وفيه ختلق دون الناس، فال : يقول
أراد هذا املكان حملل الوحش، وإن أخذه سهل حالل؛ لكثرته وقرب تناوله، : وقيل. أحد من الناس

  .فكأن هذا املرتل قد أحل فيه تناول الوحش ما مل حيل اصطياده يف غري ذلك املوضع

  عن لنا فيه مراعي مغزٍل

 النفس بعيد الموئل محين

. الظبية اليت معها ولدها: واملغزل. اسم من راعى: ملراعيوا. أي يف املرتل: فيه. أي ظهر وعرض: عن

  .امللجأ: واملوئل. الذي دنا حني أجله: وحمني النفس. الظبية: فاملراعي الظىب، واملغزل

أي أن : وهو حمني النفس. أي يرعى معها. ظهر لنا يف هذا املرتل ظيب يراعي ظبية ذات ولٍد: يقول
  .أي ال ملجآ له؛ ألن الكلب صاله فصار هالكاً: بعيد امللجأاحلني الحق به، ودنا هالكه، وهو 

  أغناه حسن الجيد عن لبس الحلى

 العري عن التفضل وعادة

: واهلاء يف أإناه. أن يلبس ثوباً يبتذل له يف مرتل اخلدمة: والعري والتفضل. احللي، فخفف: احللي

  .ملراعي مغزل

 واعتياده أن يكون عرياناً كفاه، لفضله عن لبس إن حسن جيده أغناه عن التزين باحللي،: يقول
  .احللي

 مضمخٌ بصندل كأنه

  معترضاً بمثل قرن األيل
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كأنه مطلي بالصندل، ال من كونه يضرب إىل الصفرة كلون الصندل، وقرنه يف الطول مثل : يقول
وهو من سرعة . نهحال من اهلاء يف كأ: ومعترضاً. الثور اجلبلي: وقيل. وهو التيس اجلبلي: قرن األيل

  .عدوه يسق حلظة الكلب فال يقدر أن يتأمله

 بين الكلب والتأمل يحول

 فحل كالبي وثاق األحبل

  مسوجٍر مسلسل عن أشدٍق

 ساٍط شرٍس شمردل أقب

واسع الشدقني ومها شق الفم عن ميني ومشال : واألشدق. الرباط: والوثاق. صاحب الكلب: الكالب
. وهو اخلشب الذي يكون يف عنق الكلب. أي يف عنقه ساجور: ومسوجر. أي عن كلب أشدق

. البعيد ما بني الرجلني، إذا مشى: والساطي. الضامر البطن: واألقب. أي يف عنقه سلسلة: ومسلسل

  .اخلفيف الكثري احلركة: وقيل. الطويل: والشمردل. السىيء اخللق: والشرس

  .حل الكالب رباط احلبال عن كلب هذه صفته: يقول

 إذا يثغ له ال يغزل منها،

  موجد الفقرة رخو المفصل

وإذا يثغ صوت . يرجع إىل األحبل، والكالب، وإن مل جير للكالب ذكر؛ لداللة الكالم عليها: منها
ال يغزل من : وقوله. واستعاره للغزال وجزم يثغ بإذا وال جيوز إال يف الشعر. أي صوت الغنم: الثغاء
أي وثيق :  إذا دنا وأدرك الغزال، فتحري ومل ميسكه وقوله موجد الفقرةغزل الكلب يغزل،: قوهلم
  .أنه سريع التعطف: وهو عظم الظهر وأراد برخو املفصل: الفقرة

إن هذا الكلب إذا أدرك أيالً وثغاله مل يدهش من ثغائه، ومل ميسك عنه العتياده االصطياد، : يقول
  التعطف أي سريع : وإنه وثيق عظم الظهر ورخو املفصل

 إذا أدبر لحظ المقبل له

 ينظر من سجنجل كأنما

  يعدو إذا أحزن عدو المسهل

 تال جاء المدى وقد تلي إذا
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  .املرآة: والسجنجل. الواقع يف السهل: واملسهل. أي وقع يف احلزن، وهو ما غلظ من األرض: أحزن

زن من األرض مثل ما يعدو يف وإنه يعدو يف احل. من تيقظه يرى ما وراءه كما يرى ما قدامه: يقول
  .السهل

كأن عينه املرآة؛ من حيث إنه يرى ا خلفه وأمامه، كما يبصر اإلنسان وجهه يف املرآة؛ عن : يقول
  .عكس املقابلة يف الصورة

  يقعي جلوس البدوي المصطلي

 مجدولٍة لم تجدل بأربٍع

نصب : وجلوس. إذا وقع على ذنبه: بوأقعى الكل. هو أن جيلس على إليتيه ويرفع ركبتيه: اإلقعاء
  .احملكمة: ادولة. على املصدر

يعين أنه يصري متبوعاً : إذا تبع الصيد وعدا خلفه، أدرك الغاية، وتقدم الصيد، فيتلوه الصيد: يقول
جيلس هذا الكلب مثل جلوس : يعين يسبق الصيد مث يعطف عليه فيصييده مث قال. بعد أن كان تابعاً

يعين أنه لعظم جثته يشبه البدوي، وجلوسه يشبه جلوسه عند االصطالء بالنار، : لنارالبدوي على ا
  .أي يقعي بأربع قوائم مفتولة وهي يف احلقيقة مل تفتل. بأربع: وقوله

  فتل األيادي ربذات األرجل

    

  آثارها أمثالها في الجندل

. ء، وهي اليت تباعد ذراعها عن جنبهاإنه مجع فتال: يعين أنه مفتول اليدين، وقيل. مجع أفتل: الفتل

  .أي مسرعات: وربذات. مجع اليد: واأليدي. مجع األيدي: واأليادي. وهي حممودة يف الكلب

أي آثار : وقوله آثارها. وإن رجله خفيفة سريعة االنتقال. إن هذا الكلب يده على هذه الصفة: يقول
  . احلجر، وتترك فيه آثارهايعين أا تؤثر يف. هذه القوائم إذا مشى على الصخر

 يكاد في الوثب، من التفتل

 بين متنه والكلكل يجمع

 وبين أعاله وبين األسفل

  شبيه وسمي الحضار بالولي
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  .العدو: واحلضار. الصدر: والكلكل. االلتواء: التفتل

له، ال فآخر عدوه كأو. يلتوي يف وثبه حىت يكاد أن جيمع بني صدره وظهره، ورأسه وقوائمه: يعين
  يسرع أوالً وال يبطىء آخرا . يلحقه فتور وال تعب

 مضبر من جرول كأنه

 على رماح ذبل موثقٌ

 ذنٍب أجرد غير أعزل ذي

  يخط في األرض حساب الجمل

. مجع الذابل، وهو الذي أخذه احلفا، ومل يلبس: والذبل. احلجر: واجلرول. أي جمتمع اخللق: مضرب

  .املائل يف أحد شقي اجلسد، وهو عيب يف اخليل، والكالب: عزلواأل. قصري الشعر: واألجرد

مث وصف ذنبه، . كأنه أحكم وحنت من احلجر، وهو موثق على قوائم طوال، مثل الرماح الذبل: يقول
إنه من فعل : خيط يف األرض قيل: وقوله. بأنه قليل الشعر؛ ليكون أخف، وأنه غري أعزل؛ ألنه عيب

ط يف األرض دفعة بعد أخرى، فيمحوا يف الثاين، ما خيط يف األول، كما الذنب، أي ذنبه طويل خي
أراد أن الكلب خيط ذلك، ووجه التشبيه أن أكثر ما : يفعل باحلروف احلساب على التخت، وقيل

خيط من حروف اهلند أحرف معدودة، خمتلفة الصور، فشبه آثار يدي الكلب ورجيله، مينة ويسرة، 
  .ف بتلك الصورعلى ما فيها من االختال

  .أصله مجل فشدد للضرورة: واجلمل

 من جسمه بمعزل كأنه

  لو كان يبلي السوط تحريك بلي

 المنى، وحكم نفس المرسل نيل

 الظبي، وحتف التتفل وعقلة

مرفوع؛ ألنه فاعل يبلي والسوط مفعوله: حتريك.  

. ه ويتميز منه لسرعتهأي يكاد يترك جسم. كان هذا الكلب؛ من سرعته مبعزل عن جسمه: يقول

  .وقيل إن اهلاء عائدة إىل الذنب، أي أن ذنبه طويل، بعيد من جسمه، فكأنه يف ناحية منه

لو كان السوط يبلي من كثرة حتريكه، لكان هذا الكلب يبلى من سرعة عدوه، فكما ال يؤثر : يقول
  .البته بالسوطفشبه جسمه لدقته وص. التحريك يف السوط فكذلك كثرة العدو ال تؤثر فيه
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لو كان السوط يبلي من كثرة التحريك لكان ذنبه يبلي من : يعين. شبه ذنبه لدقته بالسوط: وقيل
  .كثرة حتريكه إياه

أي أن صاحبه إذا أرسله على الصيد نال مناه، وحكم لنفسه : نيل املىن: وقوله. ولد الثعلب: والتتفل
مبرتلة العقال، ألنه ال ميكنه من العدو، وأنه هالك أي هو للظيب : وهذا الكلب عقلة الظيب. مبا أراد

  : وهو من قول امرىء القيس. أي ال يقدر أن يفلت منه. ولد الثعلب

 قيد األوابد هيكل ..........

 فذين تحت القسطل فانبريا

 ضمن اآلخر قتل األول قد

 هبوة كالهما لم يذهل في

 يأتلي في ترك أال تأتلي ال

 ن األهوالعلى المكا مقتحماً

  يخال طول البحر عرض الجدول

. أي فردين ونصبه على احلال، وأراد به الظيب والكلب: قوله فذين. أي اندفعا واعترضا: انربيا

أي أقبال وظهرا للناظر يعدوان يف الغبار منفردين ال ثالث معهما، . الغربة: واهلبوة. الغبار: والقسطل
وهو الغزال، ألن الكلب عدا خلف الظيب، وكل واحد وقد ضمن اآلخر وهو الكلب قتل األول 

أي . والكلب يف الطلب. الظيب للهرب. منهما يف وسط الغبار مل يغفل عن عدوه، بل كان جمداً فيه
ال يأتلي زائدة أي ال يأتلي يف : كل منهما مل يعرض له بغته ومل يأخذه سهوة واهللا أعلم وال يف قوله

أي خيال . وإن شئت نصبته مبا بعده. لى احلال، والعامل فيه ال يأتليونصب مقتحماً ع. ترك أن يأتلي
إنه ال : وهذه األبيات تصلح أن تكون للكلب ولكل من الكلب والظيب يقول. طول البحر مقتحماً

يقصر يف ترك التقصري وإنه يطرح نفسه لشدة عدوه على األمر األعظم األخوف وال يبايل، لقلة 
  .عرض النهر الصغري فيطرح نفسه فيهمباالته يظن طول البحر 

 إذا قيل له نلت افعل حتى

 افتر عن مذروبٍة كاألنصل

  ال تعرف العهد بصقل الصيقل

 في العذاب المنزل مركباٍت
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  .مجع نصل: واألنصل. أي حمدودة: ومذروبٍة. أي كشر: افتر

 عن أنياب حمددٍة مصقوله كشر. أصبته افعل به ما شئت: حىت إذا وصل إىل الغزال وقيل له: يقول
كأا النصول يف احلدة، وهذه األنياب كانت مصقولة خلقةً ال بصنعة صيقل، وإا مركبة يف حنك 

  .شديد، كل من عضه حطمه، كأنه عذاب مرتل على الغزال

  كأنها من سرعٍة في الشمأل

  كأنها من ثقٍل في يذبل

  كأنها من سعٍة في هوجل

  .ما اتسع من األرض: واهلوجل. جبل: يذبلو. للمذروبة: التأنيث

أي كأن هذه األنياب مركبة يف . شبه حنكه؛ لسرعته بالشمال وشبه شدقه بيذبل اجلبل املتسع
  .أي كأن األنياب من ثقلها مركبه يف يذبل. الشمال، وشبه شدة عض احلنك باجلبل

  كأنه من علمه بالمقتل

  علم بقراط فصاد األكحل

أي كأنه :  يكون مصدراً أو امساً للموضع الذي إذا أصيب قتل، فمعناه على املصدرجيوز أن: املقتل
أي كأنه من : وعلى االسم. لعلمه باملقتل وأراد به إراقة الدماء علم بقراط احلكيم فصد األكحل

عرق : واألكحل. حذقه بالصيد واجتنابه عند العض مواضع القتل علم بقراط احلكيم فصد األكحل
  .اعباطن الزر

  فحال ما للقفز للتجدل

  وصار ما في جلده في المرجل

  فلم يضرنا معه فقد األجدل

  .الصقر: واألجدل. السقوط على اجلدالة، وهي األرض: التجدل

وهو الوثوب، وهي القوائم أي صارت قوائمه اليت يقفز : أي استحال وانقلب ما للقفز: فحال: يقول
أي ذحبناه وطبخناه بعد سلخ اجللد فلم يضرنا :  اللحم يف املرجلا للسقوط، وصار ما يف جلدها من

مع هذا الكلب فقد الصقر؛ ألنا صدنا بالكلب وحده، وذلك ألن الكلب ال يقدر على صيد الغزال 
  .إال مع الصقر، إال هذا الكلب
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  إذا بقيت سالماً أبا علي

  فالملك هللا العزيز ثم لي

  ختم بالدعاء له ومعناه ظاهر 

  ائد بدر بن عمارقص

وقال ميدح بدر بن عمار بن إمساعيل األسدي الطربستاين وهو يومئٍذ على حرب طربية من قبل أيب 
  : بكر حممد بن رائق

  !أم الخلق في شخص حي أعيدا؟  أحلماً نرى أم زماناً جديدا

رفع ألن أم : لقأم اخل: وقوله. صفة لزمان: وجديدا. عطف عليه بأم: وأم زماناً. نصب بنرى: أحلماً
  .ها هنا منقطعة، واألوىل متصلة

إن ما أرى من صفات هذا املمدوح وأفعاله عجب أنراه يف املنام لبعده عن العادة، أم هذا زمان : يقول
أم الناس قد أعيدوا يف شخٍص ! جديد، غري ما كان من قبل؛ ألننا نرى فيه ما مل يعهد يف زماٍن قبله

  ! واحد؟

  كأنا نجوم لقينا سعودا  هلنا فأضانا ب تجلى

  .وهو فعل الزم وأضاء يلزم ويتعدى. أي صرنا مضيئني به: فأضانا به. أي ظهر: جتلى

ظهر لنا هذا املمدوح، فعال نوره وشرفه حىت أنرنا به، وملا ظهر كنا كأنا النجوم لقينا سعوداً : يقول
  .فحسن بنوره وبركته

   وليدالبدر ولوداً، وبدراً  ببدٍر وآبائه رأينا

والالم يف قوله . نصب برأينا: وبدراً ولوداً ووليداً. هو القمر: والثاين. املمدوح: أراد بالبدر األول
أي إن كنتم تعربون " إن كنتم للرؤيا تعربون: "الم املفعول إذا قدم على الفعل كقوله تعاىل: لبدر

  .للرؤيا

قد ولد بدراً، ورأينا بدراً قد ولد، وهذا غري معهود ملا رأينا بدراً وهو املمدوح وأباه، ألن أباه : يقول
  ! جعله بدراً يف احلقيقة مث تعجب من كونه مولوداً. يف العامل أن يكون البدر والد البدر

  رضينا، له فتركنا السجودا  رضاه بترك الذي طلبنا
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وطلبنا رضاه . هرضينا أن نسجد له؛ إعظاماً، فكره هو ذلك وأنكر منا السجود له، ومل يرض: يقول
  .بترك السجود؛ موافقة وإيثاراً لرضاه على رضانا

عليه الندى أمير بخيٌل بأال يجودا  أمير ،جواد  

  : هذا كقول أيب متام

  على مال األمير أبي الحسين  إن الندى أضحى أميراً أال

وهو . واد ال يعدل عنههو أمري على الناس، والسخاء أمري عليه؛ ألنه يطيع أمره، فهو أبداً ج: يقول
  .بترك اجلود وهذا غاية اجلود. أي خبيل: خبيل بأال جيود

  كأن له منه قلباً حسوداً  يحدث عن فضله مكرهاً

هو يكره أن حيدث عنه مبا فيه من الفضل؛ ترتهاً عن الكرب، فمىت حدث عنه فضله حدث : يقول
 حتب أن تسمع ثناءه، كما ال حيب احلاسد مكرهاً عليه من غري اختيار منه، حىت كأن نفسه حتسده فال

  .ذلك

  ويقدر إال على أن يزيدا  ويقدم إال على أن يفر

    

  .إذا دخل فيه غري خائف منه: أقدم على األمر

أنه شجاع يقدم على كل أمر صعب إال على زيادٍة من جمده وعلو حمله، فال اية فوقه وال يقدر : يعين
  .عليه

  فما تعط منه نجده جدودا  نوالك بعض القضاء كأن

إنك إذا أعطيت إنساناً صار له بنوالك جد يف الناس، وحظ من السعادة، فكأن عطاءك بعض : يقول
  .القضاء حيث أنه يسعد كما يسعد بالقضاء

  رددت بها الذبل السمر سودا  حملٍة في الوغى وربتما

  .لغات كثم ومثت وما زائدة: رب ورمبا وربت وربتما

  . محلة لك يف احلرب، فرجعت ورماحك السمر صاروا سوداً من الدم الذي جف عليهارب: يقول

 تركت مباداً مبيدا ورمح  وهوٍل كشفت ونصٍل قصفت
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  .حديد السيف من غري قائم، وكذلك من الرمح والسهم والسكني: النصل

ورب ورب هول كشفته عن أوليائك يف احلروب وغريها، ورب سيف كسرته يف أعدائك، : يقول
  .أي مكسوراً وكاسراً ملن طعن به: رمٍح كسرته يف طعنك العدو بعد أن قتلته فتركته مباداً مبيدا

  وقرٍن سبقت إليه الوعيدا  وهبت بال موعٍد وماٍل

أي : أي عدو، سبقت الوعيد إليه: رب مال وهبت ابتداء من غري وعد يتقدمه، ورب قرن: يقول
  .قتلته قبل أن أوعدته وددته

  تمني الطلى أن تكون الغمودا  سيوفك أغمادها ربهج

  .والباء يف جر سيوفك أي بسبب هجر سيوفك. مجع طلية، وهي صفحة العنق: الطلى

إذا فارقت سيوفك األغماد ال تعود إليها، وتنتقل من هاٍم إىل هام من رقاب أعدائك، فهي : يقول
أراد أا تتمىن أن تكون غموداً : رها، وقيلتتمىن أن تكون أغماداً لسيوفك حىت ال تسيئها وال تض

  .لسيوفك ومن مجلة قتالك؛ لعلمها أن أعداءك إذا ماتوا بسيوفك كان ذلك فخراً هلم

  ترى صدراً عن ورود ورودا  إلى الهام تصدر عن مثله

  .اهلاء يف مثله للهام، فرده إىل اللفظ

يصري الصدور عن ورود اهلام، فهي أبداً ترد هذه السيوف اهلام بعد صدورها عن هام آخر، ف: يقول
: والصدور: اإلتيان: والورود. ترى فعل السيوف وجيوز أن يكون للخطاب: وقوله. صادرة واردة

  .الرجوع

  د حتى قتلت بهن الحديدا  نفوس العدى بالحدي قتلت

  :  قولهقتلت العدى بالسالح حىت كسرت السالح يف األعداء مثل: يقول. الكناية يف ن للنفوس

  ورمح تركت مباداً مبيدا

  : وقوله

  القاتل السيف في جسم القتيل

  : ومثله أليب متام

 ثم انثنى فتقطعا فقطعها  وما كنت إال السيف القى ضريبةً

 مما ملكت النفودا وأبقيت  من عيشهن البقاء فأنفدت
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  .طابق بني أنفدت وأبقيت

أي أفنيت . ت وفنيت، وأبقيت مما ملكت النفوذأفنيت من نفوس العدا البقاء، حىت عدم: يقول
  .أعداءك بالقتل ومالك بالبذل

  وبالموت في الحرب تبغي الخلودا  بالفقر تبغي الغنى كأنك

أنت حترص على إتالف : يعين! باملوت يف احلرب، والغىن بالفقر. كأنك تبغي البقاء واخللود: يقول
  .غناك يف الفقر، وخلودك يف املوتونفسك يف احلرب، فكأنك ترى . مالك يف اجلود

  وآية مجٍد أراها العبيدا  تهدي إلى ربها خالئق،

هو اهللا تعاىل، : قيل هو املمدوح وقيل: ورا. خرب ابتداء حمذوف، أي هذه األفعال خالئق: خالئق
و الذي ه. هذه األفعال خالئق غريبة تدل على صاحبها: وأراها وفعل اهللا تعاىل أو املمدوح يقول

عالمة جمد، أراها املمدوح الذي هو را، أي أعلمها العبيد، أي الذين أنفسهم أنفس . املمدوح
أا تدل على اهللا تعاىل أنه جمد، أظهرها اهللا تعاىل : وعلى الوجه اآلخر. العبيد، وأراد سائر الناس

  .لعباده لتدل على قدرته

  حقرنا البحار بها واألسودا  حلوةٌ مرةٌ مهذبةٌ

: حلوة. وقيل. أي خملصة من كل عيب، وهي حلوة ألحبابه، ومرةٌ ألعدائه. هذه خالئق مهذبة: وليق

أي ال ميكن الوصول إليها لصعوبتها، وملا فيها من بذل : ومرةً. أي كل أحد يستحلها ويستحسنها
من املال واملخاطرة بالنفس، حىت إذا قيست البحار إليها حقرت، وكذلك األسود حقرية؛ ملا له 

  .السخاء والشجاعة

تغول الظنون وتنضي القصيدا  على قربها وصفها بعيد  

  .أي زل: وتنضي. أي أهلكته: غالته غول: يعين لك، يقال: تغول

    

هذه اخلالئق قريبة منا، نشاهدها ولكن وصفها بعيد؛ ألنا ال ندرك غورها، فظنوننا لك قبل : يقول
  .وتنضي القصيد أي تعجزها: وهو املراد بقوله. استيفائهااإلحاطة ا، وأشعارنا تعجز عن 

  ولست لفقد نظيٍر وحيدا  وحيد بني آدٍم فأنت

أنت أوحد بين آدم؛ لفضلك وقصور الناس عن حملك، ال ألنه كان لك نظري ففقدته ألنه مات : يقول
  : اعروانقضى فبقيت وحيداً، بل أنت مع وجود اخللق كلهم بال نظري، وضد ذلك قول الش
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 الشقاء تفردي بالسؤدد ومن  خلت الديار فسدت غير مدافع

  : وقال أيضاً فيه وقد فصده الطبيب من أجل علة فغرق املبضع فوق حقه فأضر به ذلك

  في البعد ما ال تكلف اإلبل  نأي المليحة البخل أبعد

أي أن : د احملبوبة البخلأبعد بع: يف البعد يف البخل يقول: وروى مكان املليحة البخيلة ومكان قوله
ومثله قول . خبلها على حمبها أشد عليه من بعدها ألنه بعد ال حيتاج معه إىل تكليف اإلبل مشقة السري

  : أبو متام

  من قبل وشك النوى عندي نوى قذفا  ال أظلم البين قد كانت خالئقها

  .آخر يف املصراع الثاينغري أن أبا الطيب ذكر هذا املعىن يف املصراع األول، وزاد مثالً 

  من ملٍل دائم بها ملل  ما يدوم ليس لها ملولةٌ

اهلاء يف ملولة للمبالغة؛ إحلاقاً هلا باألمساء، كاحملمولة واملركوبة واحمللوبة، ولو جعله وصفاً لكان بغريها؛ 
 الذي، موضعه وما مبعىن. امرأة صبور وشكور: ألن فعوالً إذا كان صفةً ال يلحقها عالمة التأنيث حنو

وجيوز أن تكون مبعىن شيء أي متل كل شيء يدوم، ومللها دائم، فليس . أي متل الذي يدوم. نصب
  .وكان القياس أن متله كما متل كل شيء يدوم. هلا من مللها الدائم ملل

أا ملولة ال تدوم على حالة واحدة؛ فتكون تأكيداً لقوله : بالتاء فما تكون للنفي ومعناه. وروى
  : لولة ومثل هذا البيت قول بعض املتأخرينم

 فعدينا إذا تفضلت هجرا  إن خلف الميعاد منك طبيعةٌ

أن من عادتك إخالف وعدك، فتفضلي وعدينا باهلجر؛ لتجري على طبيعتك فتخلفي وعدك : يعين
  .فتصلينا خالفاً لوعدك

  سكران من خمر طرفها ثمل  قدها إذا انفتلت كأنما

  .إذا التفتت: وقيل. ، والتوتأي تثنت: انفتلت

وهذا يتضمن وصفها بالتبختر، ووصف . كأن هذه املرأة حني تثين قدها سكران من مخر طرفها: يقول
  .عينيها باملالحة

كأنه من فراقها وجل  يجذبها تحت خصرها عجز 

 من وجيوز أن يكون حاالً. نصب على الظرف: وحتت خصرها. اخلائف: والوجل. اهلاء يف كأنه للعجز
  .أي جيذا عجز كائن حتت خصرها، فلما تقدم نصب على احلال. النكرة
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خصرها دقيق، وعجزها غليظ، فإذا أرادت النهوض جذا عجزها وأمسكها، كأنه خياف : يقول
  : انفصاهلا عنه فهو متعلق ا كما يتعلق الرجل بذيل صاحبه إذا خاف وضه كما قال اآلخر

  وقيامها فرداً إذا نهضت  فقعودها مثنى إذا قعدت

  .أي إا إذا أرادت القيام جذا ثقل ردفها مرة أخرى

  ينفصل الصبر حين يتصل  حر شوٍق إلى ترشفها بي

  .يتصل الفعل حبر الشوق

: وقيل. يب حر شوق إىل مص ريق هذه املرأة، مىت اتصل هذا احلر والشوق ينفصل عين الصرب: يقول

مىت اتصل الترشف ووجدت إليه سبيالً انفصل صربي وزاد حر : يقولإن يتصل فعل الترشف، كأنه 
  .الشوق الستطابة الريق واإلشفاق من انقطاعه

  معصم دائي والفاحم الرجل  والنحر والمخلخل وال الثغر

. الساق وهو موضع اخللخال: واملخلخل. الصدر: والنحر. السن ما دامت نابتة يف الفم: الثغر

  .بني اجلعد والسبط: والرجل. الشعر األسود: الفاحمو. الذراع: واملعصم

  تعجز عنه العرامس الذلل  ومهمٍة جبته على قدمي

ضد : والذلول. مجع عرمس، وهي الناقة القوية الصلبة: وعرامس. أي قطعته: جبته. املفازة: املهمة
  .الصعبة

لقوية املعودة السري رب فالٍة قطعتها على قدمي، وكانت حبيث يعجز عن قطعها اإلبل ا: يقول
  .يفضل نفسه عليها. والركوب

  مجتزىء بالظالم مشتمل  مرتٍد، بمخبرتي بصارمي

    

بالظالم : وقوله. مشتمل أي ملتحف وروى متشح أي متزين: خبربيت: وخمربيت. أي متقلد: مرتٍد
لك، وكذلك بصارمي مرتد يف موضع احلال وجمتزىء، أي قطعته وأنا كذ: وقوله. مشتمل أي ملتحف

مرتد خربه : ما بعده إىل آخر البيت، ولو نصبته على احلال جلاز، ولكنه أضمر املبتدأ وجعل قوله
  .واجلملة يف موضوع النصب على احلال

ورب مهمة سرت فيها ليالً وقطعتها وحدي : يقول واصفاً نفسه جبرأة القلب، واهلداية ملعرفة املفاوز
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وال دليل يدلين إال معرفيت وخربيت، وقد اشتملت الظالم وأقمته راجالً ال يصحبين أحد غري سيفي، 
  .مقام اللحاف

  لم تعيني في فراقه الحيل  صديقٌ نكرت جانبه إذا

  .واحليل رفع ألنه فاعل مل تعيين. مل تعيين أي مل يتعذر علي: وقوله. نكرت وأنكرت مبعىن واحد

. أي أين أفارقه وأسري عنه. حتيال يف فراقهإذا رأيت من صديقي ما كرهت مل يصعب علي اال: يقول

  : ومثله جلرير

  سريع إذا لم أرض داري خياليا

بالٍد من أختها بدل وفي  في سعة الخافقين مضطرب 

جانبا األرض بني املشرق واملغرب؛ مسيا بذلك لوجود اخللق بينهما، ذهام وجميئهم : اخلافقان
  .اب، وأن يكون امساً ملكان االضطرابجيوز أن يكون مبعىن االضطر: واملضطرب

إذا ضاق يب مكان رحلت عنه إىل غريه؛ ألن يف سعة األرض مكانٌ غريه، ويقوم بدل مكان : يقول
  : البلد األول واهلاء يف أختها للبلد وروى أمثاله من األشعار كثرية منها

 ذل منها جانب عز جانب إذا  وهللا أرض ذات طواٍل عريضةٌ

  : لبحتريومثله قول ا

  فاألرض من تربة والناس من رجل  وغرب تجد من معرٍض شرق

  : ومثله

  وفي األرض عن دار القلى متحول  الناس إن رثت حبالك واصٌل وفي

  ".أمل تكن أرض اهللا واسعةً فتهاجروا فيها: "وقوله" وأرض اهللا واسعة: "وهذا مأخوذ من قوله تعاىل

  عن الشغل بالورى شغلٍر  وفي اعتماد األمير بدر بن عما

: وجيوز. اعتمدت فالناً إذا استعنت به، كأنك جعلته عماداً لك: جيوز أن يكون من قولك: االعتماد

  .افتعاالً من عمدت الشيء، إذا قصدته

يف اعتماد : إن اعتمادي بدراً أشغلين عن كل أحد، فال أبايل بصديق إذا تغري عين وتقديره: يقول
  .غلٌ يل شغلين عن الورىاألمري بدر بن عمار ش

 ال يبتدي وال يسل حاجة  أصبح ماالً كماله لذوي ال
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أصبح ماال معداً لذوي احلاجة يتناولونه فهو للمحتاجني، كماله له، فكما أنه إذا أراد ماله مل : يقول
ال حيتج إىل ابتداء من معط، وال إىل مسألة، فكذلك احملتاجون يأخذون ويتصرفون فيه مىت شاءوا فهو 

  .يبتدىء م بالعطاء، ألنه ال حيزن املال دوم وال يسأل، ألنه ال حيتاج إىل ذلك

كما أن ماله ال يستأذن الواردون يف أخذه، فال يكون : على معىن. أراد أنه أصبح ماالً كماله: وقيل
  .منه ابتداء بالدفع وال سؤال من الوارد، فكذلك نفسه مبذولة هلم

 فيه غم وال جذل يبين  اهان على قلبه الزمان فم

 من ما دنا له أجل يقتل  من طاعة الحمام له يكاد

  .هذا أمر هني: أي سهل، من قوهلم: هان

بل غرضه فعل اجلميل، القتناء الثناء . إنه حيتقر الزمان، فال حيزن إلدباره، وال يفرح بإقباله: يقول
  .اجلزيل

  .ترجع إىل من: لمدوح، ويف له الثانيةله األوىل ل: اهلاء يف. طاعة احلمام له: وقوله

  .إن املوت يطيعه حىت أنه لفرط طاعته يقرب أن يقتل من مل حين أجله: يقول

 قبل الفعال ينفعل يفعل  يكاد من صحة العزيمة، ما

  .إنه صحيح العزم، فمن صحة عزمه إذا هم بأمر قارب أن يكون ذلك الفعل، قبل أن يفعله: يقول

 كأنه بالذكاء مكتحل  هتعرف في عينه حقائق

إنك إذا نظرت إليه تعرف حقيقته املختصة به يف عينه؛ لظهور أثرها عليه، فكأنه قد اكتحل : يقول
إن اجلواد عينه فراره وجيوز : ويف املثل" سيماهم يف وجوههم: "بالذكاء والفطنة، وهذا من قوله تعاىل

  .ىن الرؤيةوجيوز أن تكون العني مبع. أن تكون العني مبعىن النفس

  عليه منها أخاف يشتعل  عند اتقاد فكرته أشفق

  .للممدوح ويف منها للفكرة: اهلاء يف عليه

  .أخاف من حدة فكرته، أن يشتعل من حرارا، ألن الذكي والفطن يوصف بأنه متقد القلب: يقول

  بالهرب استكرثوا الذي فعلوا  أغر، أعداؤه إذا سلموا

  .روى استكربوا واستكثروا
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مث ابتدأ . أو معروف مشهور كالغرة يف الفرس. أي أبيض الوجه، صيغته تتعدى إىل مفعولني: أغر
  .أعداؤه إذا سلموا منه باهلرب، استعظموا ذلك من أنفسهم: فقال

  أربعها قبل طرفها تصل  وجه كل سابحٍة يقبلهم

   :أقبلتهم وجه اخليل، فيتعدى إىل مفعولني، ومنه: من قوهلم: يقبلهم

  وأقبلت أفواه العرق المكاويا

قوائمها األربع، والتأنيث : وأربعها. أراد يقبل عليهم بوجه، فحذف حرف اجلر ضرورة: وقيل
  .للساحبة

إنه يستقبل أعداءه بوجه كل فرس ساحبة، من سرعة عدوها تصل قوائمها إليهم قبل وصول : يقول
  .ها قبل طرفهاطرفها إليهم، يعين أا إذا نظرت إليهم وصلت قوائم

  تكون مثلى عسيبها الخصل  جرداء ملء الحزام مجفرٍة

أي عظيمة البطن مللء : وجمفرة. هي املتجردة من اخليل لتقدمها: وقيل. أي قصرية شعر احلافر: جرداء
مجع خصلة وهي : واخلصل. العظم الذي عليه شعر الذنب، ويستحب قصره: والعسيب. حزامها

  . إن عظم ذنبه قصري، وشعره طويل:يعين. القطعة من الشعر

  !ما لها كفل: أو أقبلت قلت  ال تليل لها: أدبرت قلت إن

  .العنق: التليل

إا مشرفة العنق ممتلئة الكفل، فإذا أقبلت عليك حال عنقها بينها وبني كفلها حىت ظننت أنه : يقول
  .وهذا حممود فيها.  ال عنق هلاال كفل هلا، وإذا أدبرت حال ردفها بينك وبني عنقها، حىت ظننت أنه

 في فؤادها وهل كأنما  والطعن شزر واألرض واجفةٌ

. والواو يف والطعن. اخلوف: والوهل. وهو االضطراب: واجفة، وراجفة، ومعنامها واحد: روى

  .لألرض: للحال واهلاء يف فؤادها

ن يف قلبها فزع لشدة إنه يقبل على أعدائه خبيل، والطعن شزر واألرض مضطربة، حىت كأ: يقول
  .االرتعاد

  يصبغ خد الخريدة الخجل  قد صبغت خدها الدماء كما
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راجعة إىل الساحبة، : واهلاء يف خدها. فتور يصيب املرأة عند االستحياء: واخلجل. احلبيبة: اخلريدة
ما إن الدماء قد صبغت خد الساحبة، وال تفزع وال تنفر، ك: ومعناه على األول. وقيل إىل األرض

  : وهذا من قول امرىء القيس. اخلجل؛ ألنه يولد احلمرة يف الوجه. يصبغ خد اجلارية احلبيبة

  عصارة حناٍء بشيٍب مرجل  دماء الهاديات بنحرها كأن

. خد األرض: وقوله. أراد أن األرض قد امحرت بالدم، مثل امحرار خد اجلارية باخلجل: وعلى الثاين

  .استعارة

 بأدمع ما تسحها مقل   عرقاًوالخيل تبكي جلودها

أراد أن اخليل تسيل . شحمة العني اليت جتمع البياض يف السواد: واملقلة. أي ما تصبها: ما تسحها
عرقها من شدة عدوها، وشبه العرق بالدمع، وشبه جلود اخليل بالعيون، وهذا التشبيه حسن؛ ألن 

  .الدمع والعرق ال يكونان إال من الشدة

 كل سبسٍب جبل كأنما  مواكبهسار وال قفر من 

إنه إذا سار : الفضاء الواسع يقول: والسبسب. املكان اخلايل: والقفر. وهو سار: وتقديره. سار: روى
مأل الدنيا خيالً ورجاالً، فال يكون موضع خاٍل من مواكبه؛ لكثرة جيشه، فتصري املفاوز مبرتلة اجلبل 

  .لكثرة جيشه وكثرة سالحهم

  شدة ما قد تضايق األسل  ا مطرأن يصيبه يمنعها

  .املطر: وفاعل يصيبها. شدة: وفاعل مينعها. الرماح: واألسل. للمواكب: اهلاء يف مينعها ويصيبها

إن الرماح تضامت وتضايقت حىت حالت بني اخليل وبني املطر فمنعها تضايقها أن يصيبها : يقول
  .املطر

  ام يا رجلليث الشرى يا حم  بدر يا بحر يا غمامة يا يا

  .يا مهام: وروى

موضع بعينه توصف أسوده : والشرى. مع هذه األوصاف املذكورة أنت رجل يف احلقيقة: يقول
  .باجلرأة

  عندك في كل موضع مثل  البنان الذي تقلبه إن
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  .قوله عندك ال فائدة فيه إال متام البيت

إن الناس يضربون املثل : ضع، أيإن البنان الذي تقلبه بالسخاء هو مثلٌ مضروب يف كل مو: يقول
  .يف اجلود ببنانك

  ما دون أعمارهم فقد بخلوا  من معشٍر إذا وهبوا إنك

  .مفعل من املعاشرة، وهو االجتماع واملخالطة: املعشر

إنك من قوم كرام، ال يعدون اجلود إال بذل األعمار، فإذا وهبوا ما دون األعمار، فقد خبلوا : يقول
  .عند أنفسهم

 في تمام ما اعتقلوا قاماتهم  هم في مضاٍء ما امتشقواقلوب

  .وقيل التقلد به. قيل هو استالل السيف: االمتشاق

  .إن قلوم يف املضاء مثل سيوفهم املستلة، وقامام يف الطول مثل رماحهم املعتقلة: يقول

    

 قواضب الهند والقنا الذبل  نقيض اسمه إذا اختلفت أنت

 في حومة الوغى زحل  لمنير ولكنكأنت لعمري البدر ا

نقيض امسه أي أنك بدر تضيء الدنيا، ولكنك يف احلرب تستحيل زحالً : وقوله. القواطع: القواضب
  .على أعدائك وتصري ظلمة عليهم وحنساً هلم مثل زحل

  وبلدةٌ لست حليها عطل  لست ربها نفٌل كتيبةٌ

  .اليت ال حلي عليها: والعطل. الغنيمة: النف

أي ال : كل كتيبة لست صاحبها فهي غنيمة ألعدائها، وكل بلدة لست واليها، فهي عطل: وليق
  .أن اجليوش ال متنع إال بك، والبالد ال تتزين إال بعدلك: يعين. عدل فيها

  حتى اشتكتك الركاب والسبل  من شرقها ومغربها قصدت

:  ذكر لتقدم العلم ا كقوله تعاىلأي قصدت من شرق األرض ومغرا، فأضمر األرض وإن مل جير هلا

  ".ما ترك على ظهرها من دابة"

كثر القصد إليك من نواحي األرض شرقها وغرا، حىت اشتكتك الركاب والسبل؛ لكثرة : يقول
  .ومثله قول أيب العتاهية. سري القصاد عليها إليك، وركوم عليها

  قطعت إليك سباسباً ورماال  المطايا تشتكيك ألنها إن
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 وفدت تجتديكها العلل قد  تبق إال قليل عافيٍة لم

  .للعافية: أي تطلبها منك، واهلاء: جتتديكها

إنك وهبت مجيع مالك، فلم يبق لك إال قليل عافية يف بدنك؛ وعلمت العلل بسخائك : يقول
كارم ومحل قليل العافية، ألنه أراد أنه كثري التعب يف طلب امل: فقصدتك تسأل العافية منك؛ وإمنا قال

  .املغارم، فلم يبق من العافية إال السالمة من املرض فقط

  آٍس جبان ومبضع بطل  الملومين فيك أنهما عذر

الطبيب : كان الطبيب فصده فغرق املبضع يف ذراعه، فذكر أبو الطيب عذرمها، وأراد بامللومني
ا أراد فصده دهش فلم ميكنه ضبط أنه كان جباناً ومبضعه جريئاً؛ فلم. إن عذرمها: فقال. واملبضع

مبضعه فغاص يف العرق فوق الواجب، وليس من واحد منهما ذنب.  

  وما درى كيف يقطع األمل  مددت في راحة الطبيب يداً

إن صناعة الطبيب فصد العروق، ال قطع اآلمال، ويدك معدن اآلمال، وقد : يعتذر عن الطبيب ويقول
  : ومثله البن املعتز. بذلك، فاعذره على غلطهأمرته بقطع اآلمال، وال عهد له 

 منها الذي يرجوه راجيها ونال  فاصداً ليٍد جلت أياديها يا

 فإن أرزاق طالب الندى فيها  يد الندى هي فارفق ال ترق دمها

 ضر ظهرها القبل فربما  إن يكن النفع ضر باطنها

  .أراد به الفصد؛ ألن العافية تعود إليه: النفع

أراد أا لدقتها ولطافتها يؤثر . ن كان الفصد ضر باطن يدك فطاملا ضر ظهرها تقبيل الناسإ: يقول
  : ومثله البن الرومي. فيها التقبيل

  بذل النوال وظهرها التقبيال  إلي يداً تعود بطنها فامدد

  : ومثله قول أيب متام

  وظهر كفك موقوفٌ على القبل  الركن ركن البيت نافلةً تقبل

 في عرق جودها العذل يشق  في عرقها الفصاد واليشق 

  .مصدر كالفصد: الفصاد

  .إن كان الفصد يشق عرق يدك ويؤثر فيه، فإن عرق جودها ال يؤثر فيه اللوم: يقول

  كأنه من حذاقٍة عجل  إذ مددتها جزع خامره
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  .املستعجل: العجل. خالطه. ومعناه. للطبيب، وقيل للمبضع: اهلاء يف خامره

ملا مددت يدك إىل الطبيب، أخذته هيبة فدهش، وأخذه اجلزع فأداه حذقه إىل االستعجال، : ليقو
  .فتجاوز احلد وأفرط فيه، فكأنه من حذاقته مستعجل

  غير اجتهاٍد ألمه الهبل  حدود اجتهاده فأتى جاز

  .مث دعا عليه أنه يفقد. أي جاوز احلد فغلط. وهو موت الولد: الثكل: اهلبل

 وعند التعمق الزلل ع  يطلب النجاح به الطبأبلغ ما 

  .التكلف وتناهي احلد: والتعمق. الظفر: النجاح

  .إن اإلنسان إمنا يظفر مبراده إذا جرى على طبعه، فإذا تكلف أد إىل الغلط والزلل: يقول

  وبالذي قد أسلت تنهمل  لها إنها بما ملكت إرث

ألموال، وبالدم الذي قد أسلته منها، فال جتمع عليها ارحم يدك فإا تنهمل مبا متلكه من ا: يقول
  .سلب األموال وإسالة الدم فيضر ذلك ا

 إال لمثلك الدول تصلح  مثلك يا بدر ال يكون، وال

مثلك غري موجود، وال يوجد يف املستقبل، وال تصلح الدولة إال ملثلك، فإن مل يكن أحد مثلك : يقول
  .اًفامللك ال يستحقه أحد غريك أبد

     : وقال أيضاً يف بدر بن عماٍر ميدحه

  وحسن الصبر زمواال الجماال  شاء ليس هم، ارتحاال بقائي

عطف عليه، : واجلمال. نصب بزموا: وحسن الصرب. ضمري بقائي: نصب بشآء، وفاعله: ارحتاال
  .ال وأنه ليس له خرب: مبعىن: وليس

غري أنه استعمل الضمري املنفصل يف موضع . هم: امسه. وقيل. خربه: وهم. مضمر: اسم ليس. وقيل
  : أي أمسكوا اجلمال وحبسوها لريكبوها وحيملو عليها ومثله أليب متام: زموا. قوله. املتصل

 عن الدنيا تريد رحيال نفسي  قالوا الرحيل؛ فما شككت بأنه

 ففاجأني اغتياال تهيبني  بغتةً فكأن بيناً تولوا

 متقاربة برحيلهم قبل وقوعه، فكأن البني كان خياف مين أن جياهرين البغتة، والفجاءة، واالغتيال
  .يبين من ألفاظ الفخر استعمله يف الغزل: فقوله. باإلقدام علي، فهجم علي وأنا غافلٌ عنه

  وسير الدمع إثرهم انهماال  مسير عيسهم ذميالً فكان
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  .عريهم: وروى. ضرب من السري السريع: الذميل

أن : وسري دمعي اماال يعين. وهو السري املتوسط. عناه أن مسري إبلهم كان ذميالًم: قال ابن جىن
إن معناه أن دمعي كان يباري إبلهم : وقيل. دمعي سبق عيسهم، فكان سريه أسرع من سري عيسهم

كذا ذكره ابن . وهو الصحيح، ألن الذميل هو السري السريع. فاإلبل تسرع السري، والدمع يسرع
  .السكيت

 فلما ثرن ساال مناخاٍة  ن العيس كانت فوق جفنيكأ

إذا ض : وثار البعري يثور. ناخ: أخنته فربك، وال يقال: يقال. أي باركات: مناخاٍة. فلما سرن: وروى
  .ضمري الدمع: من سال سيالً فاعله: وساال. من مربكه

بسته من السيالن، كأن العيس سائرات، كانت فوق جفين مناخة، قد سدت جماري الدمع وح: يقول
  .وهذا من بدائع ما ذكره أبو الطيب. فلما ضت عن جفنه عند سريهن، سال الدمع احملبوس

 البراقع والحجاال فساعدت  وحجبت النوى الظبيات عني

للنوى؛ ألا : والتأنيث. وجيوز اإلسكان. الظبيات، بتحريك الباء، مجع ظبية، حنو جفنة وجفنات
  .حجلةمجع : واحلجال. مؤنثة

ملا ارحتلوا حجبت النوى هذه النساء اللوايت هن كالظبيات عين ورافقت هذه النوى الرباقع : يقول
واحلجال، فكما كانت الرباقع واهلوادج تسترهن، فكذلك النوى، سترن عين، فاتفقا من هذا 

  .الوجه

رحتال، وهو وقت النوى، إن مساعدما هو أن الرباقع واهلوادج إمنا حيصل هلن عند إرادن اال: وقيل
  .فكأن النوى ساعدت الرباقع واحلجال حيث إما يكونان معاً

  ولكن كي يصن به الجماال  الوشي ال متجمالٍت لبسن

أن لبسن ثياب الوشي : املعىن. من يتكلف التجمل: واملتجمل. نصب متجمالت على احلال
: وقيل. سنه ليسترن حسنهن ويصن مجاهلنوالديباج، ال الجتالب احلسن واكتساب اجلمال؛ ولكن لب

  .أراد أن يلبسن ذلك صيانةً جلماهلن من العيون

  ولكن خفن في الشعر الضالال  الغدائر ال لحسٍن وضفرن

. مجع غديرة، وهي الذؤابة، ومسيت غديرة؛ ألا غودرت حىت طالت: والغدائر. الفتل: الضفر

  .الضياع: والضالل
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  .شعورهن ويضعن فيها؛ لطوهلا وكثافتها ووفورهاأن ال يضفرن : املعىن

  .أراد أن خفن ضالل الناس يف شعورهن: وقيل

أن الدنيا تصري مظلمة من سواد شعورهن، فيضل الناس عن الطريق حضراً : أحدمها: وفيه وجهان
  .وسفراً، فإذا ضفرا تظهر هلم وجوههن، فيغلب ضياء الوجوه سواد الشعور، فال يضلون

أن الناس يضلون عن الدين؛ افتتاناً ن وحبسن شعورهن، فإذا ضفرا صار األمر أهون؛ ألنه : والثاين
  .اليت هي غاية حسن الشعر. ال يكاد يتبني فيه اجلعودة

 ثقب لؤلؤٍة لجاال وشاحي  بجسمي من برته فلو أصارت

ولو .  على املذكر واملؤنثمن برته رداً إىل املعىن، ألن من يقع: أنث قوله. فعل اجلسم، والثقب: جال
  .والوشاح ها هنا النطاق. واهلاء فيه عائدة إىل اجلسم. براه جلاز: قال

أي لو : جسمي فداء املرأة اليت برت جسمي وأحنلته، حىت لو جعلت ثقب لؤلؤة وشاحي: يقول
  .فعل اجلسم، وفعل الثقب: وجال. توشحت بلؤلؤة، جلال جسمي يف ثقبها؛ لدقته وحنوله

  لبت أظنني مني خياال  أنني في غير نوٍم ولوال

ذبت حىت صرت كاخليال، الذي ال حقيقة له، ال أنام بالليل؛ ملا يب من الوجد، ولو كنت ممن : يقول
معناه لوال أنين متيقظ لظننت نفسي : أنام، مث رأيت جسمي يف النوم، لقدرته خياالً ال حقيقة له، وقيل

  .اخليال، الذي يرى يف النوم

    

  وفاحت عنبراً، ورنت غزاال  قمراً، ومالت خوط باٍن، دتب

على احلال، ألنه أقام اسم اجلنس مقام الصفة، فإذا جاز أن : ونصب قمراً وما بعده. نظرت: رنت
  .يكون صفة، جاز أن يكون حاالً

 وفاحت. وأراد به القامة: ومالت لينة األعطاف كالغصن. أي وجهها. بدت منريةً كالقمر: ومعناه

  : ومثل هذا قول بعض املتأخرين وهو قوله. زكية كالعنرب، ورنت كحالء اجلفون كالغزال

 عبيراً والتفتن جآذرا وفحن  بدوراً، وانتقبن أهلةً سفرن

  فساعة هجرها تجد الوصاال  الحزن مشغوفٌ بقلبي كأن
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  .واهلاء يف هجرها للمحبوبة. أي ممتلىء، من شغفه احلب إذا مأله: مشغوف

إا كلما هجرتين واصلين احلزن، فكأنه عاشق لقليب، كما أعشقها، فال جيد احلزن سبيالً إىل : يقول
  .قليب إال عند هجراا، فمىت هجرتين واصلين احلزن والكمد

  صروفٌ لم يدمن عليه حاال  الدنيا على من كان قبلي كذا

أي مل تزل الدنيا على . على التمييزنصب : وحاالً. يدمن: وروى. يدمن فيكون حاالً منصوباً به: روى
  .هذه احلال مذ كانت، ال تثبت صروفها على حاٍل واحد

  .كما أا ال تدوم يل على حالة واحدة، فكذلك كان حاهلا مع غريي من الناس الذين قبلي: يقول

 عنه صاحبه انتقاال تيقن  أشد الغم عندي في سرور

  .وكذلك يف صاحبه. للسرور:  عنهواهلاء يف. أشد الغم يف الدنيا سرور: وروى

ال أغتر لسرور الدنيا؛ لعلمي بزواهلا، فكل سرور يتيقن صاحبه زواله عنه، فهو أشد الغم : يقول
  .عندي؛ ألن العاقل ال يفرح مبا تئول عاقبته إىل احلزن والزوال

 قتودي والغريري الجالال  ألفت ترحلي وجعلت أرضي

مبالغة يف اجلليل، وهو عظيم : حلٌ منسوب إىل غرير واجلاللف: والغريري. خشب الرحل: القتود
  .اجلسم

ألفت الرحيل، وجعلت أرضي ظهر البعري، وخشب الرحل، ال أنقلب عنه لكثرة أسفاري : يقول
  .وشدة مالزميت له

  وال أزمعت عن أرٍض زواال  حاولت في أرٍض مقاماً فما

  .أي عزمت: أزمعت

. أي عن ظهر البعري: وال زلت عن أرض. متنقل من أرض إىل أرضما أقمت يف مكاٍن، ألين : يقول

الذي جعله كاألرض، ميسي ويصبح عليه، فإذا كان كذلك، فلم يقم عن األرض احلقيقية، وال زال 
  .وهي ظهر البعري. عن األرض املستعارة

زماع لزواله ليست هذه كناية عن إدامة السفر؛ ألنه إذا مل يقم يف موضع، فال حيتاج إىل اإل: وقيل
  .عنها ورحيله منها

 جنوباً أو شماال أوجهها  على قلٍق كأن الريح تحتي
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أي على بعري قلٍق سريع . على قلٍق: وروى. أي أنا على االضطراب، والتحرك: على قلق: روى
  .مييناً أو مشاالً: وروى. السري

مرة جنوباً ومرة مشاالً، . أشاءمل أزل أقلق يف السري حىت كأين راكب منت الريح، أصرفها كيف : يقول
  .والشمال تأيت من مشالك إذا استقبلت القبلة واجلنوب تقابلها

  يكن في غرة الشهر الهالال  إلى بدر بن عمار الذي لم

وحذف التنوين من عمار؛ لسكوا . واحلسن والعباس. ومثله من األمساء، حسن. إىل البدر: وروى
  .جيوز أن يكون جعله امساً لقبيلٍة فلم يصرفهو. وسكون الالم األوىل من الذي

مل أزل أتقلب يف األسفار حىت وصلت إىل بدر بن عمار، الذي مل يزل بدراً كامالً، ومل يكن : يقول
  .هالالً قط، وليس كالبدر الذي يكون ناقصاً يف غرة الشهر، مث يزيد إىل أن يكمل

  ولم يزل األمير ولن يزاال  يعظم لنقٍص كان فيه ولو

أي مل يزل عظيماً مذ كان، ال أنه كان ناقصاً مث : يقول مؤكداً للمعىن الذي ذكره يف البيت األول
  .صار عظيماً، ومل يزل أمرياً فيما مضى، وال يزال أمرياً يف املستقبل، وجيوز أن يكون دعاء

 مغيٍب حسٍن مثاال لكل  بال مثٍل وإن أبصرت فيه

 أي مل يزل أمرياً بال مثل، وجيوز أن يكون خرباً ملبتدأ حمذوف، أي هو :بال مثل متعلق بقوله ولن يزاال
أنه مجع كل فضيلة، فكل شيء حسن غائب، يوجد فيه نظريه ومثله وإن كان ال مثل : يعين. بال مثل

  .وال نظري له جيمع ما مجعه من الفضائل، فهو شبه كل شيء حسن

 المتقي أيام صاال حسام  حسام البن رائٍق المرجى

    

وجيوز أن يكون صفة مستأنفة للممدوح يف موضع الرفع، واألول . يف موضع اجلر: البن رائق املرجى
قائد كبري، كان : وابن رائق. جر ألنه صفة البن رائق وهو اسم جنس مبعىن صفة: وحسام املتقي. أوىل

  .للخليفة املتقي باهللا، وكان ابن عمار من قبل ابن رائق

ئق سيف اخلليفة، ملا صال اخلليفة على أعدائه وحارب بين اليزيد يف البصرة، وكان أن ابن را: واملعىن
  .أي كان يعتمد عليه يف حروبه، وكان يقتل به أعداءه: بدر حساماً البن رائق

بني أسٍد إذا دعوا النزاال  في قناة بني معٍد سنان  
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أي يف بين : ون بدالً من قناة بين معدجيوز أن يكون منصوباً بالنداء املضاف، وجيوز أن يك: بين أسد
  .سنان يف قناة بين أسد: وجيوز أن يكون بدالً من معد والتقدير. أسد الذين هم قناة بين معد

  .هو يقوم يف الدفع عنهم مقام السنان يف القناة يوم احلرب واملنازلة: يقول

  ومقدرةً ومحميةً وآال  مغالٍب كفاً وسيفاً أعز

نصب على التمييز، وعطف : وكفاً. القبيلة واألتباع: واحملمية واملقدرة. البك وتغالبهالذي يغ: املغالب
أنه أعز من : يعين. وأمضاهم سيفاً: هو أعزهم سيفاً ألنه أضمر فيه قوله: سيفاً عليه، وإن كان ال يقال

  .كل من يغالبه فنفسه أعز، وسيفه أقطع، ومحيته وقدرته أكثر وصفه خبمسة أوصاف

 وأكرم منتٍم عماً وخاال  اخٍر نفساً وقوماًوأشرف ف

منتٍم ومعتز ومعنامها : وروى. من فخر يفخر: صاحب الفخر، وجيوز أن يكون اسم الفاعل: الفاخر
  .واحد

نفساً وما عده . هو أشرف من فخر بنفسه وقومه، وأعمامه وأخواله أشرف من كل شريف: يقول
  .نصب على التمييز

  لى الدنيا وأهليها محاالع  أحق إثناٍء عليه يكون

إن أحق ما يستحقه من الثناء، حمال أن يثىن به على الدنيا، ومجيع من فيها؛ ألنه أفضل من مجيع : يقول
  .أهل األرض، فثناؤه ال يستحقه أهل الدنيا

 لم يترك أحد مقاال إذا  ويبقى ضعف ما قد قيل فيه

  .مثله مرتني: عف الشيءوض. مبعىن واحد، وهو افتعل من الترك: يترك ويترك

  .إذا أثىن عليه الناس، ومل يتركوا مقاالً؛ بقي من أوصافه، ضعف ما وصفوا به: يقول

  مواضع يشتكي البطل السعاال  فيابن الطاعنين بكل لدٍن

. نصب على الظرف: وقيل. قيل إنه نصب بالطاعنني، فهو مفعول به: ومواضع. الرمح اللني: اللدن

  .تكي فيها البطل السعالمواضع يش: وتقديره

وهي املواضع اليت خيرج منها السعال، فهي . يابن الطاعنني صدور الشجعان: املعىن على األول يقول
  .مواضع شكاية السعال

  .أم يطعنون يف املواضع اليت ال يقد الشجاع أن يسعل فيها؛ من ضيقها وشدا: وعلى الثاين

  سافل والقالالمن العرب األ  الضاربين بكل عضٍب ويابن
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. األرجل: أراد باألسافل. يابن الذين يضربون بكل سيف قاطع، أسافل العرب وقالهلا: يقول

العرب : القالل: وقيل. األتباع. رؤساء العرب وباألسافل. أراد بالقالل: وقيل: الرءوس: وبالقالل
  .سكان السهول: واألسافل. الذين يسكنون اجلبال

  !ومن ذا يحمد الداء العضاال؟  أرى المتشاعرين غروا بذمي

  .الذي ال دواء له: والداء العضال. أي أولعوا: الذي يتكلف قول الشعر، وغرو: املتشاعر

أرى املتشبهني بالشعراء وليسوا منهم قد أولعوا بذمي، وطعنوا يف، وحسدوا مرتليت عندك، وأنا : يعين
  .هم، فالبد هلم من أن يذموينأعذرهم ألين الداء الذي ال دواء له، ألين أبداً أغيظ

  يجد مراً به الماء الزالال  ومن يك ذا فٍم مر مريٍض

من يعيبين؛ إمنا يعيبين للنقص الذي فيه، كما أن املريض جيد املاء العذب مراً؛ ألنه يف فيه القى : يقول
  .املاء، فكذلك ليس يف شعري وال يف فضائلي مطعن، فمن طعن فلنقص فيه

  نعم، إذا شئت استفاال: فقلت  بلغك الثريا؟هل ي :وقالوا

. االحنطاط: واالستفال. من األمساء اليت ال جتيء إال مصغرة، مثل احلميا واحلديا والكميت: الثريا

  .الضمري يرجع إىل املتشاعرين، وجيوز أن يرجع إىل الناس، ويكون البيت مستأنفاً: وقالوا

قد بلغين فوق الثريا، فإذا شئت أن حيطين عن : يا؟ فقلت هلمأتطمع أن يبلغك الثر: إم يقولون: يقول
  .احملل الذي أنا عليه، يبلغين الثريا يف االحنطاط، ال يف االرتفاع

  وبيض الهند والسمر الطواال  المفني المذاكي واألعادي هو

    

ألعادي وسكن الياء من ا. مجع املذكى، وهو الفرس الذي أيت عليه بعد أن يقرح سنه: املذاكى
  .وأصلها الفتح

يصفه . إنه يفىن اخليل بالركض يف حروب األعداء بالقتل، والسيوف والرماح بضرب وطعن: يقول
  .بغاية الشجاعة

  على حي تصبحه ثقاال  مسومةً خفافاً وقائدها

. لنصب على احلا: ومسومة وخفافاً وثقاالً. من السمة: املعلمة. واملسومة. أي قائد املذاكى: قائدها

  .للمذاكى: والتاء يف تصبحه
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هو يغري على أعدائه خبيل توافيهم صباحاً، وهي وإن كانت خفافاً يف أنفسها سريعة السري فإا : يقول
  .ثقاالً على أعدائه؛ ألا لكهم وتغري عليهم

  كأن على عواملهما الذباال  بالقنى مثقفاٍت جوائل

نصب على احلال : مجع القناة ومثقفات: والقىن.  املذاكىمجع جائلة، ونصبها على احلال من: اجلوائل
  .من القىن

مجع ذبالة، وهي الفتيلة، شبه أسنة الرماح بقناديل : والذبال. قدر ذراعني من أعاله: وعامل الرمح
  .وسرج مشعلة لصفائها وبريقها

  بقين لوطء أرجلها، رماال  إذا وطئت بأيديها صخوراً

 إذا وطئت بأيديها الصخور الصلبة سحقتها، حىت تصري رمالً، فال تصل يصف شدة وطء اخليل، وأا
  .أرجلها إىل موضع األيدي، إال وقد صارت رماال

  وال لك في سؤالك ال، أال، ال  أله نظير؟: مسائلي جواب

ال، وال لك نظري يف سؤالك هذا؛ ألن كل : هل هلذا الرجل نظري؟ فجوايب له: من سألين قائالً: يقول
ال ال، كقولك : فكأنه قال. أال وكرر ال تأكيداً للرد: مث افتتح الكالم بقوله. د يعلم أنه ال نظري لهأح

وفيه تقدمي املعطوف على املعطوف عليه وذلك ال جيوز . ال ال: وقد سألك إنسان هل زيد قائم؟ فتقول
  : إال عند الضرورة كقول القائل

  السالمورحمة اهللا عليك  يا نخلة من ذات عرٍق أال

 رجاءها إياك ماال تعد  أمنت بك اإلعدام نفس لقد

 أوجالها فيها وجاال غدت  وقد وجلت قلوب منك حتى

كل نفٍس جعلت ماهلا رجاءها إياك، فقد أمنت من الفقر؛ ألنك حتقق رجاءها، فكأنه مال له : يقول
واهلاء يف أوجاهلا . ائفمجع الوجل، وهو اخل: والوجال. مجع وجل، وهو اخلوف: حاصل واألوجال

  .وفيها للقلوب

قد خافت قلوب األعداء منك، حىت صار اخلوف الذي يف قلوم خائفاً منك، فتعدى اخلوف : يقول
واألوجال . مجع الوجل الذي هو اخلوف، وهو للتكثري: الوجال: وقيل! من قلوم إىل نفس اخلوف

  .يعين صار قليل وجلهم كثرياً. للتقليل

 عليك به الدالال تعلمهم  ر الناس طراًسرورك أن تس
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  .الشكل والغنج: الدالل والدل

إنك ال تسر إال بأن توصل السرور إىل الناس كلهم، لتعلمهم كيف يتدللون عليك؛ ألم إذا : يقول
  .علموا أنك تسر باإلحسان إليهم تدللوا عليك بقبول هباتك وسألوك ما ال يستحقونه منك

  وإن سكتوا سألتهم السؤاال  سألوا شكرتهم عليه إذا

وإن سكتوا عن سؤال سألتهم أن . إذا سألوك شكرم على سؤاهلم إياك؛ حلبك العطاء: يقول
يسألوك؛ ألنك تلتذ بنغمات سؤاهلم، وحتب أن تشكرهم على سؤاهلم، فتشتهي أن تكون أبداً شاكراً 

  .للسؤال

  ينيل المستماح بأن يناال  من رأينا مستميح وأسعد

  .األخذ. والنيل. اإلعطاء: واإلنالة. املطلوب منه العطاء: واملستماح. طالب العطاء: املستميح

أسعد من رأينا من الناس، هو الطالب يعطي املطلوب منه؛ بأن يأخذ منه العطاء، وليس كذلك : يقول
  .إال سؤالك؛ ألم يأخذون من مالك ما يريدون، ومينون عليك مبا يأخذونه منك

  فراق القوس ما القى الرجاال  همك الرجل المالقييفارق س

إن سهمك إذا لقي رجالً نفذ منه وفارقه، كما خيرج من القوس من شدة قوته، وال يزال ميضي : يقول
ماالقى الرجاال يف موضع النصب على : فقوله. كذلك ما دام يلقى الرجال، واحداً بعد واحد

أن سهمه يفارق ما القاه فراقه القوس، . ما للنفي ومعناهإن : أي مدة مالقاة الرجال وقيل: الظرف
  .كما مل يلق شيئاً، ومل يصب أحداً، فيكون أبلغ يف القوة

  كأن الريش يطلب النصاال  تقف السهام على قراٍر فما

إن السهام تتجاوز املرمى إىل غريه، فال تقف على قرار، فكأن الريش يطلب النصل ويطردها : يقول
  ه وهو يطلبها وهي تفر من

  وجاوزت العلو فما تعالي  السابقين فما تجاري سبقت

  .من العلو: واملعاالة. املغالبة يف اجلري: ااراة

    

وجاوزت يف العلو والقدر . سبقت بالفضل كل سابق، فما جياريك أحد؛ لعلمه بالقصور عنك: يقول
  . فيهغاية ال ميكن ألحد أن يباريك يف العلو واالرتفاع، ويغلبك

 صلح العباد له شماال لما  وأقسم لو صلحت يمين شيٍء
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  .األنام بدل العباد: وروى

إنك تقوم مقام اخللق كلهم وتزيد عليهم، وهم ال يقدرون على االستقالل مبا تقدر عليه : يقول
وحدك؛ فضرب اليمني مثالً للقوة واألمر العظيم الذي حيتاج فيه إىل فضل القوة، وضرب الشمال 

  . للضعف وما ال حيتاج فيه إىل فضل القوةمثالً

  وإن طلعت كواكبها خصاال  منك طرفي في سماٍء أقلب

  .شبهه بالسماء، وخصاله بالكواكب. نصب على احلال: خصاال

  .اخلصال اجلميلة: أنا أنظر منك إىل مساء من اد، وجنوم: يقول

  !وقد أعطيت في المهد الكماال  وأعجب منك كيف قدرت تنشا

كيف قدرت على أن تزيد وتنشأ شيئاً بعد شىيء، وأنت قد حويت الكمال يف ! أعجب منك: يقول
  ".قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا" "وآتيناه احلكم صبياً: "وهو من قوله تعاىل! املهد

  .وهو على الشراب وقد صفت الفاكهة والنرجس. وقال فيه ارجتاالً ميدحه

  هطٌل فيه ثواب وعقاب  سحابإنما بدر ابن عماٍر 

  .أي كثري املطر: هطل

إن املمدوح كالسحاب اهلطل، فيه شر ألعدائه وخري ألوليائه، كالسحاب الذي يرجي مطره : يقول
  .وختشى صواعقه

  ومنايا وطعان وضراب  بدر رزايا وعطايا إنما

حيث أن هذه األوصاف ملا كثرت منه وصفه ذه األشياء مبالغة، من . أنه ذو رزايا إىل آخره: معناه
أنت أكلٌ وشرب فلما كثر منه ما ذكر صار : كأنه خلق منها، كما تقول ملن كثر منه األكل والشرب

  .كأنه خلق منها

  جهدها األيدي وذمته الرقاب  يجيل الطرف إال حمدته ما

: الطرف بكسر الطاء: ويروى. أي محدته جاهدة جهدها: نصب جهدها، ألنه مصدر أقيم مقام احلال

ما جييل فرسه يف احلرب إال محدته األيدي أي أيدي جيشه ورجاله؛ ألنه : يعين. وهو الفرس الكرمي
  .يكفيها أمل الطعن والضرب والرمي، وتوىل هو بنفسه ضراب أعدائه

 أي تذمه: وتذمه الرقاب. أراد محدته األيدي يف تلك احلال على بذله األموال ونشره النوال: وقيل
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ومثله . أن احلرب ال يشغله عن اجلود: وأراد بذلك. ومعناه أنه ال يتغري. رقاب أعدائه، ألنه يقطها
  : قوله

والهبات متصله  والرماح تشجره فواهب وطاعن  

أي أنه يف كل حملة جييل طرفه فينعم على قوم ويضرب رقاب : ما جييل الطرف بفتح الطاء: وقد يروى
  . العطاء والرقاب تذمه على قطعهاقوم، فاأليدي حتمده على

  يتقي إخالف ما ترجو الذئاب  به قتل أعاديه ولكن ما

إنه ليس يقتل أعداءه خوفاً منهم، وما به حاجة إىل قتلهم؛ ألم عجزوا عنه، ولكنه عود إنالة : يقول
ألأل جوده وعطائه كل شيء، حىت الذئاب، فإن عز إطعام حلوم القتلى، فيكره إخالف ما عوده؛ 

  : خييب رجاء الذئاب ومثله قوله

  كرماً ألن الطير بعض عياله  الدماء بجوده ال بأسه سفك

 وله جود مرجى ال يهاب  فله هيبة من ال يترجى

  .أي ال يرجى: ال يترجى

إنه عظيم اهليبة واسع اجلود، فمن يهابه ال يرجو عفوه، لشدة سطوته وعظم هيبته، ومن يرجوه : يقول
طوته لسبق جوده وعظم كرمه؛ ألنه يضع كالً موضعه، فاملسيء ال يرجو رضاه واحملسن ال ال خياف س

  .خياف سخطه

 الحرب للشمس نقاب وعجاج  طاعن الفرسان في األحداق شزراً

  .هو الذي أريد به أعلى الصدر: أي مييناً ومشاالً، وقيل: شزراً

تفع الغبار، وتصري الشمس من كثرة هو يطعن الفرسان يف أحداقهم حني تشتد احلرب وير: يقول
  .الغبار مستترة، فكأن الغبار نقاب للشمس

وختصيص األحداق بالطعن؛ بيان حلذقه بالطعن، وثبات قلبه، وأنه يهتدي يف مثل هذا اخلوف والظلمة 
  .إىل األحداق، أو إشارة إىل أن سائر األبدان مغطاة بالسالح، سوى األحداق

 لنفٍس وقعت فيه إياب ما  باعث النفس على الهول الذي

  .للهول: اهلاء يف فيه

إنه يطرح نفسه وحيملها على أمر مهول، حبيث أن من وقع فيه مل يسلم منه، وال ترجع نفس : يقول
  : يصفه بالشجاعة واإلقدام ومثله قوله. وقعت يف ل األمر املهول
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  موارد ال يصدرن من ال يجالد  نفسي والمهند في يدي وأورد

 ال هذا الشراب وأحاديثك  يحك ال نرجساً ذابأبي ر

    

أفدي بأيب رحيك، ال هذا النرجس، ألن رحيك أطيب من رحيه، وأفدي بأيب أحاديثك ال هذا : يقول
  .الشراب؛ ألن حديثك ألذ من الشراب فهما أحب إلينا من هذا النرجس وهذا الشراب أيضاً

  ق العرابغير مدفوٍع عن السب  بالمنكر أن برزت سبقاً ليس

سبقاً نصب على التمييز، : وقوله. أن سبقت: يف موضع الرفع؛ ألنه اسم ليس، ومعناه: أن برزت
  .أن سبقت سبقاً: وجيوز أن يكون نصباً على املصدر، ومعناه

ليس من العجب أن تسبق الكرام وتربز عليهم يف جمدك، كما أنه ليس مبنكر أن تسبق اخليل : يقول
غري مدفوعة مع تأنيث اخليل؛ ألنه يف معىن يدفع، والفعل إذا قدم على : ا مل يقلالعراب غريها، وإمن

: مجاعة املؤنث جيوز فيه التذكري والتأنيث، فهذا وإن كان امساً فهو محله على الفعل وشبهه به، وقيل

  .جنس غري مدفوع: اجلنس كأنه قال: أراد بالعراب

 مرات، وهو قد جاء ا على األصل، ومل يسمع من وهذه األبيات من حبر الرمل وأصله فاعالتن ست
وهو أن حيذف من اجلزء الثالث سبب وهو تن فيبقى فاعالً وحيول إىل : العرب إال حمذوف العروض

  .مثل وزنه فيصري فاعلن

وعذره أنه صرع األبيات من غري إعادة القافية، وأيضاً فإنه اعترب األصل، ألنه أصل دائرة الرمل، 
  .وأما البيت األول فال إشكال فيه ألنه مصرع مقفى.  األصل؛ ليعلم أن أصلها ذلكفأتى ا على

وكان خرج قبله إىل ! يصف األسد وقتال بدر إباه وخرج بدر بن عماٍر إىل أسٍد، فهرب األسد منه
أسد آخر فهاجه عن بقرٍة افترسها، بعد أن شبع وثقل، فوثب على كفل فرسه، فأعجله عن استالل 

  : فقال أبو الطيب. به بسوطه، ودار اجليش به فقتلسيفه، فضر

 تزيد به الخدود محوال مطر  في الخد أن عزم الخليط رحيال

أو ألجل . ألن عزم: ومعناه. أن عزم اخلليط مفتوحة األلف، ويكون الفعل بعدها مصدراً: أن يف قوله
أو إن عزم اخلليط .  حمذوفوجيوز كسرها، فتكون شرطاً وجوابه" أن كان ذا ماٍل: "أن عزم ومثله

  .أي عزم على الرحيل، فحذف اجلار كقول عنترة: رحيال

  ولقد أبيت على الطوى وأظله
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. جيوز أن يكون مصدراً، وجيوز أن يكون مجع حمل مثل كعب وكعوب: وحموال. أي أظل عليه

  .املخالط، ويقع على الواحد واجلمع: واخلليط

بائي، دمعاً متقاطراً كاملطر يف التقاطر والسيالن، ولكنه خيالف إن يف خدي من أجل فراق أح: واملعىن
املطر يف الفعل؛ ألن املطر خيصب احملول وينبت البقول، ودمعي جيري على خدي الناضر، فيبطل 

  .وهو املراد باحملول. نضرته ويغري حسنه ويزيد ذبوله

  في حد قلبي ما حييت فلوال  يا نظرةً نفت الرقاد وغادرت

مجع : وفلول" يا حسرةً على العباد: "التعجب كقوله تعاىل: ومعناه. ظرةً؛ ألا منادى نكرةنصب ن
  .فل، وهو األثر يف احلد، من السكني وغريه

فإا نفت الرقاد عين، وغادرت يف قليب أثراً ال يندمل ما ! يا نظرة عند الوداع ما أعظمها: يقول
  .دمت حيا

   تمثل في فؤادي سوالأجلي  من الكحالء سؤلي إنما كانت

الذي : جيوز أن يكون من التكحل، وجيوز أن يكون من الكحل: والكحالء. راجعة إىل النظرة: كانت
  .هو خلقة

كانت تلك النظرة من هذه اجلارية الكحالء سؤيل وأمنييت، فلما نظرت إليها كانت تلك : يقول
  .، ألن الواو ردف فال جيوز غري ذلكوترك اهلمزة من سوالً! النظرة أجالً يل يف احلقيقة ال سؤال

 إال في نواك جميال والصبر  أجد الجفاء على سواك مروءةً

فقد أمنت جفاءك . أن من املروءة ترك جفائك، إال على غريك: أحدمها: املصراع األول له معنيان
  .ألنين ال أراه مروءة وليس ترك املروءة من عاديت، فال أجفوك أبداً

ء الناس إياي، على سواك ال أحتمله ألن احتماله ليس من املروءة، فإذا كان احتماله أن جفا: والثاين
  .من املروءة ألجلك، فاحتمال الصرب يف كل حادثة مجيل، إال يف بعدك وهجرك، فإنه قبيح

  : فأول البيت مأخوذ من قول أيب عبادة البحتري

 أحببت مثلك أن أالما إذا  أالم على هواك، وليس عدالً

  : خره من قول اآلخروآ

 عليك فإنه مذموم إال  والصبر يحسن في المواطن كلها

 قليل تدلل مملوال وأرى  تدللك الكثر محبباً وأرى
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  .الدالل والغنج: التدلل

  : إن الدالل الكثري منك حمبب، وأنا أمل القليل من غريك ومثله: يقول

 فيحسن منك ذاكا فتفعله  ويقبح من سواك الفعل عندي

    

  شكوى التي وجدت هواك دخيال  تشكو روادفك المطية فوقها

مجع ردف، وأقامه مقام الواحد، كأنه جعل ناحية من عجزها ردفاً؛ ألنه أراد املبالغة يف : الروادف
  .الردف واألفخاذ: الثقل، أو أراد

دخلها تشكو املطية اليت ركبتها ثقل ردفها وعجزها عن محلها، كما تشكو النفس اليت ي: يقول
  .للنفس املضمرة، وجيوز أن يكون أتبع التأنيث املطية: والتأنيث. عشقك

 إليك كطالٍب تقبيال فمها  ويغيرني جذب الذمام لقلبها

. مصدر قلبت: والقلب. لعطفها: للمطية وروى: واهلاء يف قلبها وفمها. أي حيملن على الغرية: يغريين

  .القلبب: وقيل. باجلذب: قيل. نصب باملصدر: وفمها

محلين ذلك على الغرية؛ ألا تتصور : مىت جذبت هذه املطية زمامها وقلبت رأسها مع الزمام: يقول
  .بصورة من يطلب تقبيلك

 الفراق صبابةً وغليال يوم  حدق الحسان من الغواني هجن لي

قة ملا نظرت يوم الفراق إىل اجلواري احلسان، وتأملت حسن عيون هيجت يل أحداقهن ر: يقول
  .الشوق وحرارة القلب

  بدر بن عمار بن إسماعيال  يذم من القواتل غيرها حدقٌ

  .بدر: كأنه يدخله يف ذمته وجواره، وفاعله. أي حيفظ: يذم

إن بدراً مينع كل من استجار به من كل من يريد قتله، سوى من هذه احلدق، فإنه ال يقدر : يقول
  : على منعها ومثله قوله

 ال يزول ببأسه وسخائه ما  لعيون؛ فإنهوقي األمير هوى ا

 الملك العزيز ذليال والتارك  الكرب العظام بمثلها الفارج
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هو يكشف األمور العظام، ويدفعها مبثلها من األمور العظام؛ ألنه ال يزيل الكربة عن الصديق : يقول
 دفع ذلك عن نفسه ومثله إال بإحلاق كربٍة مثلها بعدوه، وكذلك يترك امللك العزيز ذليالً، ال ميكنه

  : قوله

 من كرٍب بالكرب وكشفت  ذدت عنهم ردى بالردى وكم

  جعل الحسام بما أراد كفيال  محك إذا مطل الغريم بدينه

روحه: قرنه وبالدين: وأراد بالغرمي. أي جلوج يف اخلصومة: حمك.  

لبه، جعل سيفه ضامناً هلا حىت إنه جلوج، فإذا أنال قرناً، أو طالب بدم، أو طلب ما يريد ط: يقول
  .أي أنه ال حيتاج ألخذه إىل الكفيل، بل يأخذه بسيفه؛ لقدرته ومتكنه. يؤديه إليه

  أعطى بمنطقه القلوب عقوال  إذا حط الكالم لثامه نطقٌ

ما يديره الرجل من طرف عمامته على الفم، فإذا رفعه إىل األنف لئام: واللثام. أي جيد النطق: نطق .

  .أي حطه ليتكلم؛ فأسند الفعل إىل سببه. إذا حط الكالم لثامه: لهوقو

هو فصيح بليغ، فإذا حدر لثامه ليتلكم، أفاد الناس عقوالً مبا ينطق من احلكم واملواعظ : يقول
  .واألمثال

 يكون به الزمان بخيال ولقد  أعدى الزمان سخاؤه فسخا به

أن سخاءه أعدى إىل الزمان السخاء، فسخا به الزمان واملعىن . تعدي الداء إىل ما يقاربه: العدوى
علي، ومجع بينه وبيين، وقد كان الزمان يبخل به علي فيما مضى، فلوال سخاؤه لكان ال يسخو 

  .الزمان به علي

معناه أن الزمان تعلم من سخائه، فسخا ذا املمدوح وأخرجه من القدم إىل الوجود، : وقال ابن جىن
ذا الزمان به على الناس، فاستخلصه لنفسه، فهو إن كان يف حال العدم مل يكن ولوال سخاؤه لبخل ه

أن الزمان ملا علم : وجيوز أن يوصف بذلك على معىن. سخياً، حىت يعدى الناس سخاؤه على الزمان
. ما يكون فيه من السخاء إذا وجد، استفاد منه ما تصور كونه بعد وجوده، ولوال علمه به لبقي خبيالً

  ".ونادى أصحاب اجلنة: "ء إذا حتقق كونه أجري عليه من أوصاف املوجود كقوله تعاىلوالشي

 في كفه مسلوال هنديه  وكأن برقاً في متون غمامٍة

شبه سيفه . للممدوح: واهلاء يف هنديه. نصب على احلال: ومسلوالً. رفع ألنه خرب كأن: هندية
  .بالربق للمعه، وكفه بالغمامة جلودها وكرمها



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        268

  لو كن سيالً ما وجدن مسيال  قائمه يسيل مواهباً لومح

  .يرجع إىل املواهب: وكن. نصب على التمييز: ومواهباً. كفه: وحمله. للهندي: اهلاء يف قائمه

تسيل مواهباً، ولو كانت تلك املواهب سيالً لعمت األرض فلم . وهو كفه. إن احملل قائم سيفه: يقول
  .ف تسيل باملواهب لكوا آلة العطاء يف الغالبجتد مكاناً تسيل فيه، وجعل الك

  يبدين من عشق الرقاب نحوال  مضاربه فهن كأنما رقت

إن مضارب سيفه رقت، فكأا عشقت الرقاب فنحل جسمها، وهلذا كان العشق يورث : يقول
  .مجع املضرب، وهو حد السيف: واملضارب. النحول

    

  لصارم المصقواللمن ادخرت ا  الليث الهزبر بسوطه أمعفر

فكأنه وصفه بشدة . من أمساء األسد. واهلزبر. وهو التراب: من عفرته، إذا ألقيته على العفر: املعفر
  .الصوت

أي ال تدخره؛ فإنك ال حتتاج ! ملن ادخرت سيفك املصقول! يا من يعفر األسد بشديد صوته: يقول
 أحد واستغنيت عن السيف، فإنك ال حتتاج إليه، ألن السوط إذا كفاك معركة األسد مع أنه ال يقاومه

  .إليه، وال إىل أحد، ألن كل شجاع دون األسد

  نضدت بها هام الرفاق تلوال  وقعت على األردن منه بليةٌ

أي جعلت : ونضدت. ر بأرض الشام، وتنسب إليه تلك البلد: واألردن: وقعت، ووقفت: يروى
واهلاء . للبلية: والكناية يف نضدت. م جيتمعون للسفرمجع رفقة، وهم قو: والرفاق. بعضها فوق بعض

  .لألردن، وأراد ا البقعة: ويف ا. لليث: يف منه

حصلت من هذا األسد بلية من الباليا، نضدت يف هذه البلدة هامات أهل الرفقة تلوال، من : يقول
  .كثرة ما افترسم ن الناس

والنيالورد الفرات زئيره   إذا ورد البحيرة شارباً ورد  

حبرية طربية، وهي من األردن، وبينها : والبحرية. اسم لألسد، إذا كان يضرب لونه إىل احلمرة: ورد
: والزئري. نصب على احلال: وشارباً. وبني الفرات أكث من عشرة أيام، وكذلك بينها وبني النيل

  .بل املشرقر جيري من بالد الروم، ومير يف حدود الشام من ق: والفرات. صوت األسد

  .إنه إذا ورد البحرية ليشرب منها مسع زئريه من الفرات إىل النيل مع بعد املسافة: يقول
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بدم الفوارس البس غيله من لبدتيه غيال في  متخضب 

  .ما تلبد على كتفه ومنكبيه من وبره: ولبدة األسد. األمجة: الغيل

 وخصهم بالذكر؛ ألم أمنع من غريهم، .إنه خمتضب من دماء الفوارس، لكثرة ما افترسهم: يقول
  .وأنه من كثرة وبره، كأنه كان البس أمجٍة، فهو من وبره يف أمجة

  تحت الدجى نار الفريق حلوال  قوبلت عيناه إال ظنتا ما

أي حالني، وهو نصب على احلال من الفريق، وإن شئت على : وحلوال. اجلماعة من الناس: الفريق
  .القطع

ل إنسانٌ عينه يف الظلمة، ظن أا نار قوم نازلني يف مفازة، وهذه النار يكون ضوءها إذا قاب: يقول
  .شبه بريق عينه ذه النار. أضوأ وأظهر من السراج

  ال يعرف التحريم والتحليال  وحدة الرهبان إال أنه في

 غري أنه ال يعرف إن هذا األسد منفرد يف أمجة عن الناس، كالرهبان الذين ينفردون عن الناس،: يقول
  .التحرمي والتحليل وهم يعرفون ذلك

 آٍس يجس عليال فكأنه  يطأ الثرى مترفقاً من تيهه

  .الكرب: والتيه. مرويان، ومها التراب: الثرى، والربى

  .إنه ميشي على التراب، بالرفق ال بالكرب، فكأنه طبيب جيس عليالً؛ ألنه إذا جس العليل ترفق: يقول

  حتى تصير لرأسه إكليال   يافوخهعفرته إلى ويرد

أنه ينفش وبره حىت يصري : يعين. قحف الرأس: واليافوخ. الشعر املستدير على رقبته: عفرة األسد
  .شعر رقبته على رأسه، مثل اإلكليل؛ لكثرته واستدارته

  عنها بشدة غيظة مشغوال  مما يزمجر نفسه وتظنه

يتعدى إىل : وتظنه. وتقديره مشغوالً عنها. للنفس: يف عنهاواهلاء . ترديد الصوت يف الصدر: الزجمرة
  .مشغوال: والثاين. اهلاء يف تظنه، ونفسه بدل عنها: أحدمها: مفعولني

أي تدل كثرة زجمرته على . تظن هذا األسد مشغوالً عن نفسه بشدة غيظه، من كثرة ما يزجمر: يقول
  .بالرفع، على أن تكون نفسه فاعلة تزجمر: ونفسه. تزجمر بالتاء: وروى. اشتغاله عن نفسه بغيظه

 الكمي جواده مشكوال ركب  قصرت مخافته الخطى فكأنما
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الشجاع املتكمي : والكمي. اخلطي: املخافة، واملفعول: والفاعل. أي جعلت اخلطى قصرية: قصرت
  .املشدود بالشكال: واملشكول. بالسالح

لإلقدام جرأة، والفرس حيجم عنه خوفاً منه، ملا خاف الكمي منه، ركب فرسه، فهو يهيجه : يقول
أراد من خوف هذا السبع، ال جيسر : وقيل. فشبه تقارب خطوه بالقيد. فكأنه ركب فرسه مشكوالً

  .الفرس أن جيري، فكأن خوفه صار قيداً

  وقربت قرباً خاله تطفيال  فريسته وبربر دونها ألقى

  .القوم وهم يأكلون من غري دعوةالدخول على : والتطفيل. ترجيع الصوت: الرببرة

ظن األسد حني علم أنك أسد مثله، أنك أردت التطفيل عليه يف فريسته، فألقاها وبربر دوا، : يقول
  .ذباً عنها، فوثب عليك

  وتخالفا في بذلك المأكوال  الخلقان في إقدامه فتشابه

    

 بذل املطاعم، فإنك تبذل مأكولك، تشابه اخللقان؛ منك ومن األسد يف اإلقدام، واختلفا يف: يقول
  .وهو يضن به ويذب عنه

 أزل وساعداً مفتوال متناً  أسد يرى عضويه فيك كليهما

  .القوي املكلم: واملفتول. األرسخ املمسوح العجز: واألزل. الصلب: املنت

  .رأى األسد فيك متنه األزل، وساعده املفتول، وذلك من علم الشجاع البطل: يقول

 تفردها لها التمثيال يأبى  امئة الفصوص طمرٍةفي سرج ظ

املرتفعة : الوثابة، وقيل: والطمرة. املفاصل، واحدها فص: والفصوص. قليلة اللحم: الظامئة
  .الشاخصة

نظر إليك األسد وأنت على فرس لطيفة األوصال، يأىب تفرد هذا الفرس بالكمال، أن يكون له : يقول
  .ه معه إىل فرس آخرأراد ال حيتاج صاحب: مثل، وقيل

  تعطي مكان لجامها ما نيال  الطلبات لوال أنها نيالة

إا تدرك كل ما تطلبه وهي طويلة العنق، فلوال أا متكن ملجمها من رأسها ما وصل إليها، : يقول
أي لوال أا حتط رأسها للجام، ملا كان ينال رأسها أحد، لكنها مكنت من . إنه وصف صعوبتها: وقيل
  .ها ملجمها فأمكن إجلامها لذلكنفس
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 وتظن عقد عنانها محلوال  تندى سوالفها إذا استحضرتها

: واالستحضار. أي تبتل من العرق، وذلك من أمارات العنق: وتندى. صفحات العنق: السوالف

  .طلب احلضر

 العنان أي أا تدخل يف: وتظن عقد عناا حملوال: وقوله. من ازدياد جريها؛ عرقت سوالفها: يقول
  .وتدين صدرها، فيتسع العنان يف يد فارسها، فكأنه حملول

  حتى حسبت العرض منه الطوال  زال يجمع نفسه في زوره ما

  .أعلى الصدر، عاد إىل وصف األسد: الزور

أراد أن الفرس إذا : وقيل. ما زال جيمع نفسه يف صدره للوثبة، حىت حسبت عرضه، طوالً: يقول
  .سه إىل صدرهأراد الوثوب ضم نف

  يبغي إلى ما في الحضيض سبيال  بالصدر الحجار كأنه ويدق

  .هاهنا أسفل األرض: كاحلجارة، وأراد باحلضيض: احلجار

إن املذكور قبله ما زال يدق احلجارة بصدره عند وثوبه، حىت كأنه يريد أن يشقها ويغوص : يقول
  .فيها

  جليالال يبصر الخطب الجليل   غرته عين فادني وكأنه

  .أي دنا: افتعل من الدنو: ادىن

كأن األسد غرته عينه حني رآك إنساناً كسائر الناس فدنا إليك، ومل يعلم أنك أسد، ولو علم : يقول
  .بأسك مل جيرء عليك، فلما مل يعلم ذلك، رأى اإلقدام عليك خطباً حقرياً

  في عينه العدد الكثير قليال  الكريم من الدنية تارك أنف

أن األسد أنف من الفرار فأقدم عليك، : وأراد. وهذا مثل. النقيصة: والدنية. مبعىن: نف واألنفةاأل
فكذلك األسد أقدم . كما أن الكرمي يطرح نفسه على العدد الكثري ويرى ذلك الكثري قليالً لعلو مهته

  .عليك خمافة األنفة

 حتفه من خاف مما قيال من  والعار مضاض، وليس بخائٍف

  .أي مؤمل، وهذا أيضاً مثل: اضمض

  .من أنف من العار مل خيف حتفه؛ ألنه يرى حتفه أسهل عليه من مقال الناس فيه: يقول

  لو لم تصادمه لجازك ميال  التقاءكه بوثبة هاجم سبق
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  .عدى االلتقاء إىل الكاف وهو ال يتعدى إال بالواو أو مع

فضله على .  أنك صادمته جلازك ميالً؛ لشدة وثبهملا رآك تقرب منه سبقك بوثبة هاجم، فلوال: يقول
  .األسد

  فاستنصر التسليم والتجديال  قوته وقد كافحته خذلته

  .وهي األرض: السقوط على اجلدالة. والتجديل. املواجهة: املكافحة

لوال قوته ملا قتلته؛ ألنه لقوته أقدم عليك، فلما واجهته بقوتك خذلته وخذلت قوته، حىت : يقول
  .تنصر التسليم، فانقاد لك واختار السقوط على األرضاس

 صادفته مغلوال فكأنما  قبضت منيته يديه وعنقه

إن أجله قبض يديه وعنقه لك، فكأنه كان مغلوالً قبل أن تلحقه، فصادفته مغلوالً ملا مل ميكنه : يقول
  .املدافعة

  فنجا يهرول منك أمس مهوال  سمع ابن عمته به وبحاله

  .الذي قد هاله أمر: واملهول. اضطراب العدو: واهلرولة. رع املشيأس: جنا

إن ابن عمة هذا األسد وهو أسد مثله مسع حبال األول، وقتلك إياه، فلما ركبت إليه فر منك : يقول
  .مسرعاً، خوفاً أن تقتله كما قتلت األول

 أال يموت قتيال وكقتله  وأمر مما فر منه فراره

  .أي أشد مرارة: أمر

    

يقوم له مقام القتل؛ ألنه . وسالمته من القتل باهلرب. فراره أشد مرارة من القتل الذي فر منه: يقول
أراد أن قتله لألسد أكرم له، فكأن : يعيش ذليالً مهيناً واملوت يف العز خري من العيش يف الذل وقيل

  .املوت أوىل له ألنه كان معززاً

  لذي اتخذ الفرار خليالوعظ ا  الذي اتخذ الجراءة خلةً تلف

  .الصداقة، وهو ها هنا حيتمل املصدر: واخللة. اإلقدام على الشيء: اجلرأة، واجلراءة، واجلسارة

إن هالك األسد الذي اختار اجلرأة واإلقدام عليك، وعظ األسد اآلخر الذي فر منك، فخاف : يقول
  .در، وهو خرب االبتداءوعظ على املص: وقد روى. إن ثبت لك أن تقتله كما قتلت األول

  في الناس ما بعث اإلله رسوال  لو كان علمك باإلله مقسماً
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لو كانت معرفتك باإلله وصفاته وعدله مقسومة بني الناس، لكانوا كلهم عارفني باهللا، وما : يقول
  .احتاجوا إىل رسول يدعوهم إىل أمور دينهم

 نجيالوالتوراة واإل فرقان  لو كان لفظك فيهم ما أنزل ال

إن كالمك كله حكم ومواعظ، وخمتص بغاية الفصاحة، فلو كان موجوداً من قبل ما أنزل اهللا : يقول
  .الكتب املذكورة لقام كالمك مقامها

 لم يعرفوا التأميال تعطيهم  لو كان ما تعطيهم من قبل أن

 يعرفوا التأميل ومل أي لو كانت األموال اليت تعطيهم اآلن، كانت هلم قبل عطائك لكانوا أغنياء مل
أراد لوال عطاؤك ملا عرف الناس التأميل، ولكن ملا أعطيتهم أطمعتهم بعطاياك : وقيل. يوملوا أحداً

  .واألول أوىل. فعرفوا التأميل

  ولقد جهلت، وما جهلت خموال  عرفت وما عرفت حقيقةً فلقد

 حقيقة أمرك، فأنت كل أحد عرفك لشهرتك وشهرة ذكرك وبعد صيتك، ولكن ال يعرف: يقول
معروف من حيث يعرفك كل أحد لشهرة ذكرك، وأنت جمهول لبعد غايتك، ولطف مكانك، ال 

  .ألنك خامل الذكر بني الناس

  وبما تجشمها الجياد صهيال  بسوددك الحمام تغنياً نطقت

  .كررةرفع بنظفت، وكذلك اجلياد ألن نطقت م: واحلمام. مصدران، يف موضع احلال: تغنياً وصهيال

كل شيء يثين عليك حىت أن احلمام إذا غنت وصفت سؤددك، واخليل إذا صهلت وصفت ما : يقول
  .تكلفها من املشقة والسري واحلرب

أشهد باهللا أنه : العجم من حيث كساهم من نعمه مثل أطواق احلمام قال ابن جىن. أراد باحلمام: وقيل
  لو خرس بعد هذين البيتني لكان أشعر الناسز 

 وال كل الرجال فحوال فيها،   كل من طلب المعالي نافذاًوما

ليس كل من طلب املعايل يدرك منها ما أدركت، وينفذ فيها كما نفذت، وال كل من هو على : يقول
  .خلقة الرجال فحال جامعاً لغايات الرجولية

  : كوورد كتاب من ابن رائق على بدٍر بإضافة الساحل إىل عمله فقال يهىنء بدراً بذل

  وقل الذي صور وأنت له لكا  تهنى بصوٍر أم نهنئها بكا
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. من التهنئة، والدعاء لصاحب النعمة بدوامها، وتسويغها، فأصلها هنأ الطعام: روى ىن وىن

  .مدينة من ساحل الشام: وصور

ك عليها، لو نئك ذه املدينة، أم ين هذه املدينة بك؛ حيث وليتها فإن هذه الوالية، ومن وال: يقول
وقل الذي صور وأنت له لكا أي وقل لك الرجل : كانا لك ملا استكثرنا لك ذلك؛ وهو معىن قوله

  .أي أنك من مجلة أصحابه يف الظاهر، فكنت له كصور. الذي هذه املدينة وأنت له

 حبيت به إال إلى جنب قدركا  وما صغر األردن والساحل الذي

  .ساحل الشام: والساحل. اديار فلسطني وما وااله: األردن

إن األردن والساحل الذي أعطيته عظيم وملك جليل، وإمنا صغر بالقياس إىل قدرك وعلو : يقول
  .حملك، فهو ليس بصغري إال إىل جنب مقدارك، فإنك تستحق أكثر من هذا

  نفوس لسار الشرق والغرب نحوكا  تحاسدت البلدان حتى لوانها

 اليت تليها، حىت أا لو كانت من األحياء لسار املشرق منها واملغرب حسدت البلدان البالد: يقول
  : ومثله قول أيب متام. إليك، ليكونا يف واليتك

 ظننت قوافيه ستقتتل حتى  تغاير الشعر فيه إذ سهرت له

  : ومثله للبحتري

  في وسعه لسعى إليك المنبر  فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما

 أنه ذو مقلٍة وفم بكى ولو  رهمصر ال تكون أمي وأصبح

كل بلد ال تكون والياً عليه، لو كان له عني وفم لبكى من احلزن عليك، لكونك يف غريه، : يقول
  .واشتياقاً إىل توليتك عليه

    

وكان أبو الطيب ذلك . هي خلع الوالية: فقيل له. ونظر أبو الطيب ثياباً مطويةً إىل جانبه فسأل عنها
  : فقال ارجتاالًاليوم عليالً 

  عداني أن أراك بها اعتاللي  حلالً مطواةً حساناً أرى

  .اعتاليل: أي صرفين، وفاعله. أي مطوية وعداين: ثوبان، إزار ورادء، ومطواة: احللة

  .أرى حلالً على جنبك حسنة مطوية، وإمنا منعين أن أراك وهي عليك مرضى: يقول

   من الجمال؟أتطوي ما عليك  طويتها وخرجت عنها وهبك
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إنك وإن نزعتها وطويتها، فإنك يف حلل من مجالك وحسنك، ال تقدر أن خترج منه وال أن : يقول
  .تطويه

  مع األولى بجسمك في قتال  ظلت أواخرها األعالي لقد

  .مجع أعلى: واألعايل. مجع آخر: األواخر

واألوىل ما ويل اجلسم . ا يف البشرةجعل األعايل منها أواخر، ألا تلبس بعد الشعار، فهي متأخرة عنه
  .يلبس آخراً. ما يكون أعلى حمالً؛ وأشرف الثياب. األعايل: وقرب منه، وقيل

إن احللل اليت لبستها تقاتل أعاليها اليت هي أواخرها، مع اليت تلي جسدك، وحسدا وطلبت : يقول
  .كل واحدة منهما أن تكون هي اليت تلي جسدك وتقرب مك

 عليك أفئدة الرجال كأن  ون وأنت فيهاتالحظك العي

إن الناس كانوا ينظرون إليك، وهي عليك نظر حمبة واستحسان، حىت كأن اليت عليك : يقول
  : ولبستها قلوب الناس، لتعلق القلوب ا واستحسام إياها عليك، ومثله قوله

  كأن عليه من حدق نطاقا

  ومثله اآلخر 

  لمقلتيها عظم الملك في المقل

 أحصيت حبات الرمال فقد  متى أحصيت فضلك في كالم

لك فضائل عدد الرمل، فإن قدرت على عدها فقد أحصيت مدحيك : روى يف مديح ويف كالم يقول
  .وهذا غري ممكن، فكذلك عد فضائلك

وسار بعد ذلك إىل الساحل ومل يسر معه أبو الطيب فبلغه أن األعور بن كروس كتب إىل بدر يقول 
مث عاد بدر إىل طربية .  ختلف عنك أبو الطيب رغبةً عنك، ورفعاً لنفسه على املسري معكإمنا: له

  .فقال أبو الطيب يف ذلك ميدحه ويعتذر عن ختلفه عنه. فضربت له قباب عليها أمثلةٌ من تصاوير

  وألذ شكوى عاشٍق ما أعلنا  ما منع الكالم األلسنا الحب

أحدمها الكالم، : يتعدى إىل مفعولني: ومنع. وز أن تكون للنفيما جيوز أن تكون مبعىن الذي، وجي
ما أعلنا مبعىن الذي، : وهو األفصح وما يف قوله: األلسنا: وروى. والثاين األلسن، وهي مجع اللسان

  .وأصله ما أعلنه، فحذف اهلاء
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 يكن كذلك احلب هو الذي مينع الكالم من أن يعلن بالنطق ما يف قلبه، وإذا مل: يقول على األول
  : ومت الكالم ها هنا، وهذا مثل قول اآلخر. فليس باحلب احلقيقي

  فأبهت حتى ال أكاد أجيب  وما هو إال أن أراها فجاءةً

  : وألذ شكوى عاشق ما أعلنا أي ألذ الشكوى للعاشق ما باح ا لكل أحد كقول أيب نواس: مث قال

 للذات من دونهاسترخير في ا فال  فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى

احلب احلقيقي ما منع األلسن أن تبوح، يف حاٍل يلتذ : ومعناه. إن أحد املصراعني متعلق باآلخر: وقيل
العاشق فيها بالشكوى، فيدرك اإلبقاء على حبيبه واخلوف من إغراء العذال به، فيدع ما يشتهيه، 

  : مراعاةً للحبيب كما قال الشاعر

  أعرضه ألهواء الرجال  بواصٍف أبداً حبيباً ولست

مبعىن . ما أعلنا: أن يكون ما يف قوله: وجيوز. يف موضع احلال. وألذ شكوى، على هذا: وقوله
  .املصدر، فال حيتاج إىل اهلاء العائدة إليه، أي ألذ شكوى عاشق إعالنه

لك راحته احلب مل مينع األلسن من الكالم، كأنه حيسن عند نفسه الشكوى؛ ألن يف ذ: وعلى الثاين
  .تأكيد للمعىن األول، وتعليل له. وألذ شكوى: وقوله

  من غير جرم واصلي صلة الضنى  الحبيب الهاجري هجر الكرى ليت

  .أي الذي هجرين مثل هجر الكرى. نصب هجر الكرى وصلة الضىن على املصدر

 مثل مواصليت ليت احلبيب الذي هجرين من غري ذنب مين، هجر النوم عينني جره، وواصلين: يقول
  .السقم، حىت واصلين النوم وهجرين السقم

  .إذا تغير: امتقع لونه وابتقع وانتقع. أي وصفت واكتسيت حليتنا. فلو حليتنا: وقوله. أي تباعدنا: بنا

إنا ملا تفرقنا تغريت ألواننا من خوف الفراق وحزن التباعد وطول الضىن، فلو أردت : يقول لصاحبه
تلونا، نصب : وقوله. يه، ومل تدر بأي شيء تصفنا؛ لكثرة ما ننتقل من لون إىل لونوصفنا مل تقدر عل

  .على التمييز

    

  أشفقت تحترق العواذل بيننا  أنفاسنا حتى لقد وتوقدت

  .اخلوف مع الرمحة: اإلشفاق

 ووجه إشفاقه. أهلبت أنفاسنا حرارة الشوق، حىت خفت أن حتترق العواذل الالئي كن بيننا: يقول
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عليهن، مع أن العواذل يكن مبغضات للعشاق، ألن العاذل ال يكون يف األغلب إال من يكون قريباً، 
وجيوز أن يكون . إنه خاف أن تنم أنفاسه على حاهلما، من حرارة الشوق: وقيل. أو ناصحاً شفيقاً

رقن حبرارة خوفه من احتراق نفسه واحتراق حبيبه، مث يتعدى االحتراق إىل العواذل، ألن ال حيت
  : ومثله قول بعض املتأخرين. أنفاسهما إال بعد احتراقهما

  أشفقت تحرقنا يوم الوداع معا  يقدح من أنفاسنا شررا والبين

 فرادى بين زفراٍت ثنا نظراً  المودعة التي أتبعتها أفدي

صفة : دىأصله املد فقصره ضرورة أيضاً وفرا: وثنا. سكن الفاء من زفرات ضرورة وأصلها الفتح
  .لنظر؛ ألنه مصدر يقع على الواحد واجلمع

أفدى اليت ودعتين وودعتها، فبقيت أنظر يف أثرها ال أطرق وال ألتفت إىل سواها، وكانت : يقول
  .يعين كلما نظر يف أثرها مرةً زفر مرتني. زفرايت تتصاعد اثنني اثنني؛ لشدة اجلزع

  ت ديدناثم اعترفت بها فصار  أنكرت طارقة الحوادث مرةً

  .صربت هلا حىت صارت يل عادة. معناه: وقيل. أي عرفتها وتعودا: اعترفت ا

كنت يف أمن من حوادث الدهر، فلما حدثت مرة أنكرا وجزعت منها، مث تكررت علي حىت : يقول
  : وهو من قول أيب العتاهية. صارت عادة يل، فال أنكرها اآلن

  حسن العزاء إلى الصبروأسلمني   مس الضر حتى ألفته تعودت

  : ومثله آلخر

 بان جيران علي كرام وإن  روعت حتى ما أراع من النوى

  : ومثله آلخر

  وبالمصائب في أهلي وجيراني  بالبين حتى ما أراع به روعت

 الضحى والموهنا: ووقتي فيها  في الدنيا الفال وركائبي وقطعت

والوهن . والضحى، واملوهنا بدا يف وقيت.  عليهامعطوفان: وركائيب، ووقيت. نصب بقطعت: الفال
  .صدر النهار: صدر الليل قدر ساعتني منه؛ والضحى: قطعة من الليل، وقيل: واملوهن

فعرب . استفدت لكثرة أسفاري يف الفلوات، وأنضيت الركاب، وأفنيت ساعات اري وليلي: يقول
  .عن مجيع الليل: بالضحى، عن مجلة النهار، وباملوهن

  وبلغت من بدر بن عمار المنى  منها حيث أوقفني الندى قفتفو
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  .منها راجعة إىل الدنيا: واهلاء يف قوله. أي حبسته، وبغري األلف أفصح: وقفته وأوقفته

مل أزل أطوف يف الدنيا حىت وصلت إىل بدر، فحبسين جوده ونداه عنده، وبلغت عنده كل ما : يقول
  : ال ومثله قوله من أخرىمن نيل الغىن وإدراك الع: أمتناه

 وجد اإلحسان قيداً تقيدا ومن  نفسي في ذراك محبةً وقيدت

 ولو كان الوعاء األزمنا عنه  ألبي الحسين جداً يضيق وعاؤه

  .أي عطاء: جداً

  .إن عطاءه قد بلغ إىل حد يضيق الوعاء عنه، حىت لو كان الزمان وعاءه، لضاق عنه: يقول

  ونهى الجبان حديثها أن يجبنا  هاأغناه عنها ذكر وشجاعةٌ

  .معطوفة على قوله جداً، وموضعه رفع باالبتداء: وشجاعةٌ

فانقاد أعداؤه حلكمه، فاستغىن عن . إن شجاعته قد اشتهر ذكرها وشاع يف الناس حديثها: يقول
أغناه عنها ذكرها أي عن إظهارها : وهو املراد بقوله. استعمال شجاعته لدخوهلم يف طاعته

  .ستعماهلا، وقوي قلب اجلبان من كثرة ذكرها، حىت اضطر إىل ترك جبنهوا

  !ما كر قط وهل يكر وما انثنى؟  حمائله بعاتق محرٍب نيطت

. رأس الكتف، وهو الكاهل أيضاً: والعاتق. عرق القلب معلق: أي علقت، ونياط: نيطت محائله

أراد به املمدوح : للممدوح وحمرب:  محائلهكثري اجلراءة واهلاء يف: واحملرب. قالدته: ومحالة السيف
  .أيضاً

إن محائل سيفه منوطة بعاتقه، وهو كثري احلرب، وإنه إذا محل على عدوه مل ينثن عنه، فيحتاج : يقول
  .إىل الرجوع إليها، ألن الكر يكون بعد الفر

  متخوفٌ من خلفه أن يطعنا  والطعن من قدامه فكأنه

، ويلقي الطعن قدامه وال يتأخر، حىت كأنه خياف أن يطعن من خلفه، فهو إنه يتقدم يف املعركة: يقول
  يتحرز بالتقدم كأنه يطعن من خلفه 

  فقضى على غيب األمور تيقنا  نفت التوهم عنه حدة ذهنه

  .هو حدة: فاعل نفت

    



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        279

، ال إنه من حدة فطنته وشدة ذكائه، صار تومهه علماً، فيقضي على األمور الغائبة باليقني: يقول
  .أراد أن إقدامه يف احلرب، لعلمه بعواقب أمره يف أنه يتلقى السالمة: وقيل. بالتوهم والظن

  فيظل في خلواته متكفنا  الجبار من بغتاته يتفزع

  .إن كل جبار يفزع من أن يهجم عليه بغتةً فيقتله، ويظل البساً أكفانه إذا خال بنفسه: يقول

  رب األقصى فثم له هناواستق  إرادته فسوف له قد أمضى

: وهنا. للمكان البعيد: للمضي وتقريب العهد، فلما جعله امساً أعربه، ومث: لالستقبال، وقد: سوف

  .إشارة إىل املكان القريب

إن مراده طوع أمره فما يريد فعله يف املستقبل، مبرتلة ماضي املفعول، والبعيد عنك مبرتلة : يقول
  القريب 

 أخف من الحرير وألينا ثوباً  ضة جلدهيجد الحديد على بضا

  .الطراوة والنعومة: والبضاضة. روى جلده بدل جسمه

إنه مع نعومة جسمه ولني جلده، جيد احلديد والسالح على بدنه أخف من احلرير وألني، وإن : يقول
  .كان احلرير هو النهاية يف اخلفة واللني؛ وذلك لتعوده لبس السالح وألفه له

  فقد السيوف الفاقدات األجفنا  األحبة عندهمن فقد  وأمر

  .فقد السيوف اردة من األغماد، أشد عليه وأمر عنده من فقد األحبة وبعدهم عنه: يقول

 وال اإلحسان أال يحسنا يوماً  ال يستكن الرعب بين ضلوعه

خل وال يستقر يف أي ال يد: قيل إنه مبعىن العلم، ومعناه أن اخلوف ال يستكن بني ضلوعه: اإلحسان
  .أي أنه جواد ال يعلم ترك اإلحسان. قلبه وكذلك ال يستقر يف قلبه العلم بأال حيسن إىل الناس

ال يثبت اإلحسان حىت حيسن هو إىل الناس، إذ : هو ترك اإلساءة، وهو اإلنعام ومعناه: وقيل اإلحسان
  .ليس يف الدنيا من حيسن إىل الناس غريه

 ما سيكون فيه دونا فكأن  غٍدمستنبطٌ من علمه ما في 

مستنبط يف يومه ما يف غده دون مجع واهلاء يف فيه جيوز أن تكون للممدوح، وجيوز أن تكون راجعة 
إنه عامل بعواقب األمور يعرف يف يومه ما حيدث يف غٍد، فكأن ما سيكون مكتوب : إىل علمه يقول

  .عنده، جمموع الصورة لديه

  مثل الذي األفالك فيه والدنا  األفهام عن إدراكه تتقاصر
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. أي تتقاصر مثل تقاصرها عن اإلدراك. نصب؛ ألنه صفة ملصدر حمذوف: مثل. خرب األفهام: تنقاصر

فعلى هذا جعل كل أفق منها دنيا، . مجع الدنيا: والدنا. الذيي األفالك فيه. الذي هو علم اهللا تعاىل
  .فجاء اجلمع هلذا

اك حقيقته، ويقصر اإلدراك عن علم معانيه، كما تعجز عن إدراك إن األفهام تعجز عن إدر: يقول
  .األفالك فيه والدنا؛ ألن الناس اختلفوا فيما هو خارج العامل: وهو املراد بقوله. حقيقة ما وراء العامل

  .كلما مل يعرفوا حقيقته ما ظرف له كذلك ال يعرفون حقيقة صفاتك: فقال

  .فالك فيه والدنا، هو اهللا تبارك وتعاىلاأل: إن املراد بقوله: وعن ابن جىن

  من ليس ممن دان ممن حينا  ليس من قتاله من طلقائه من

ومن ليس مبتدأ، ومن طلقائه . دنا حينه، أي هالكه: وحني. أطاع: ودان. مجع الطالئق: الطلقاء
  .وكذلك الثاين. أي من ليس من قتاله، فهو من طلقائه. خربه

بأسه وسطوته، وملكهم بعفوه، فمن مل يقتله فهو طليق عفوه، ومن مل يطعه فهو إنه أفىن العباد ب: يقول
  .ممن دنا حتفه وهالكه

  قفلت إليه وحشةٌ من عندنا  لما قفلت من السواحل نحونا

إنك ملا رحلت عنا استوحشنا لبعدك، فلما رجعت إلينا زالت عنا الوحشة، ورجعت إىل : يقول
  .السواحل اليت غبت عنها

  .بدر املمدوح قد خرج إىل الساحل الذي رد إليه عمله، فلما عاد مدحه ذه القصيدةوكان 

 أقام به الشذا مستوطنا إال  أرج الطريق فما مررت بموضع

  .هو حدة رحيه: املسك، وقيل: والشذا. أي فاحت منه رائحة الطيب: أرج

أقام به الريح طيباً ال إن الطريق الذي سلكته عبق من طيب رحيك، فكل موضع مررت به : يقول
  : أخذه من قول النمريي. يفارقه، حىت كأنه وطنه

 زينب في نسوٍة عطرات به  تضوع مسكاً بطن نعمان إن مشت

  إال أن املتنيب زاد ذكر االستيطان 

  مدت محييةً إليك األغصنا  تعقل الشجر التي قابلتها لو

ة مبحلك، لكانت متد أغصاا حنوك حمييةً لو كانت الشجر اليت مررت عليها عاقلة عارف: يقول
  .ومشرية بالسالم عليك
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  شوق بها، فأدرن فيك األعينا  تماثيل القباب الجن من سلكت

    

  .واجلن، فاعل سلكت. من شغف ا: وروى

تداخلت اجلن يف التماثيل اليت على القباب املضروبة لتنظر إليك؛ شوقاً لرؤيتك، فأدرن فيك : يقول
  .أعينها

  لوال حياء عاقها رقصت بنا  مراكبنا فخلنا أنها ربتط

مراكبنا اليت ركبناها إىل املمدوح استخفها السرور بقدومك، واملسري إليك، فلوال أن احلياء : يقول
  .منعها من الرقص، لكادت ترقص بنا رقصا

يخببن بالحلق المضاعف والقنا  أقبلت تبسم والجياد عوابس  

يف موضع نصب على : وهو السري السريع، وروى جيننب من اجلنيبة وتبسم: بخيبنب من اخلب: روى
حال من اجلياد، وجيوز أن يكون خرباً ثانياً فيكون يف موضع : احلال، وكذلك اجلياد عوابس وخيبنب

  .رفع

أقبلت إلينا ضاحكاً مبتسماً وخيلك عابسة؛ ملا حلقها من التعب فيسر عن املسري بالدروع : يقول
  . نسجها وبالرماحاملضاعف

  لو تبتغي عنقاً عليه أمكنا  عقدت سنابكها عليها عثيراً

  .ضرب من السري؛ ترفع فيه الدابة عنقها: والعنق. الغبار: العثري

إن الغبار الساطع من حافرها قد يعقد، لكثافته حىت كأنه أرض صلبه، فلو أرادت اجلياد أن : يقول
  .تسري على هذا الغبار ألمكنها السري

  في موقٍف بين المنية والمنى  أمرك والقلوب خوافقٌ واألمر

األمر هنا مبعىن احلال، أي أقبلت وحالك يف طالقة وجهك، مثل حالك إذا كنت يف احلرب، : قيل
  .حني ختفق القلوب من الرعب، فتكون القلوب واقفة بني املوت والبقاء

أراد به أن أمرك نافذ يف األولياء : قيلو. أنه يف احلرب ضاحك السن، مثل حاله القدمية: يعين
  .وقلوب أعدائك خائفة واقفة بني اخلوف من املوت وبني الرجاء. واألعداء

  ورأيت حتى ما رأيت، من السنى  حتى ما عجبت من الظبى فعجبت
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فعجبت من الظىب حىت ما : تقديره. هو الضوء: والسىن مقصور. مجع الظبية، وهي حد السيف: الظىب
  .ورأيت من السىن حىت ما رأيتعجبت، 

رأيت السيوف حولك متجردة فعجبت من كثرا، وزاد األمر حىت زال تعجيب مما رأيت من : يقول
ملعان السيوف وبريقها، فبقيت متحرياً كمن ال حس له، وغلب ملعاا على بصري حىت ما رأيت؛ ألن 

  .ملعاا غشى عيين

 تعجيب، من أجل السيوف اليت ملعت بأيديهم، فقلت حق أراد فعجبت من ازامهم، حىت زال: وقيل
  .هلذه السيوف أن تعمل هذا، فأزال تعجيب؛ ألين مل أستكره أن يكون ذلك االزام فعل ما رأيت

فزال تعجيب كما قال أبو ! أراد أين عجبت من السيوف لكثرا وملعاا حىت التهيت بالعجب: وقيل
  : متام

  عجائب حتى ليس فيها عجائب  لهاأنها األيام قد صرن ك على

  .وكذلك بريق السيوف؛ لشدة بريقه وملعانه كف ضوءها بصري

  في عسكر، ومن المعالي معدنا  أراك من المكارم عسكراً إني

معناه إنك يف نفسك عسكر، وحولك من مكارمك عسكر؛ فلهذا أراك عسكراً يف عسكر من : قيل
  .املكارم

أي أصل لكل : اً من املكارم، يف عسكر من اخليل والرجال، وأنك معدنمعناه إين أراك عسكر: وقيل
  : ومثل املصراع األول أليب متام. خري وشرف

  من نفسه وحدها في جحفل لجب  لم يقد جحفالً يوم الوغى لغدا لو

 تركت مخافةً أن تفطنا ولما  الفؤاد لما أتيت على النوى فطن

. كرك والثناء عليك وغري ذلك، وعامل مبا مل أفعله خمافة أن تفطنهأنت عامل مبا فعلت بعدك من ش: يقول

  .إين لو مل أتركه إال خمافة أن تقف عليه تركته: يعين

وهو االستزادة، مث تركت البعد خوفاً من . أراد أنك تدرك غرضي فيما فعلته، ملا بعدت عنك: وقيل
  .نوى عندكأراد فعلت ذلك ألجتدد بال: وقيل. أن تقف على قصدي ومرادي

 الذي قاسيت منه هينا ليس  أضحى فراقك لي عليه عقوبةً

ملا أتيت أي صار فراقك عقوبة يل على ما أتيته من التأخر عنك : راجعة إىل ما يف قوله: اهلاء يف عليه
  .وقد قاسيت منه وحشة عظيمة وأسفاً شديداً
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 بعطيٍة منها أنا لتخصني  فاغفر، فدى لك، واحبني من بعدها

اغفر ذنيب بعفوك عن التخلف عنك، وعلى التقصري الذي كان مين يف حال البعد عنك، مث : وليق
  .صلين بعد املغفرة بصلة، ألكون خمصوصاً ا، واحبين يف مجلة من حتبه

 ممتحن بأوالد الزنا فالحر  وانه المشير عليك في بضلٍة

    

ضلة، وإن أطعته يف ذلك تكون غري سالك ازجر من يشري عليك يف مبا ال يليق بكرمك، فإنه : يقول
  .أي بأوالد الزنا: طريق الرشد، فإنه ولد زنا واحلر مبتٍل بأمثاله

 مجلٍس أخذ الكالم اللذ عنا في  وإذا الفتى طرح الكالم معرضاً

  .بسكون الذال، لغةٌ يف الذي: اللذ

  .لكالمإذا عرض الفىت بكالمه رجالً، فإن املعىن يأخذ ما عرض به من ا: يقول

  وعداوة الشعراء بئس المقتنى  السفهاء واقعةٌ بهم ومكايد

  .مصدر من اقتنيت الشيء، إذا اكتسبته، وجيوز أن يكون اسم املفعول: املقتىن

إن السفيه لضعف رأيه إذا كان عدواً، رجع ضرر كيده عليه، ومن عادى شاعراً فقد اكتسب : يقول
  .املدخرشراً طويالً وهجواً كثرياً، وذلك بئس 

  ضيفٌ يجر من الندامة ضيفنا  مقارنة اللئيم فإنها لعنت

  .من الندامة ومن العداوة: روى. الذي جييء مع الضيف من غري دعوة: الضيفن

  .لعن اهللا صحبة اللئام؛ فإا تعقب الندامة: يقول

  زرء أخف علي من أن يوزنا  غضب الحسود إذا لقيتك راضيا

  .املصيبة: الرزء

  : ومثله أليب فراس. إذا رضيت علي حيخف علي عضب من حيسدين: يقول

  وليتك ترضى واألنام غضاب  تحلو والحياة مريرةٌ فليتك

  : ومثله آلخر

 فال زال غضباناً علي لئامها  رضيت عني كرام عشيرتي إذا

  من غيرنا، معنا بفضلك مؤمنا  الذي أمسى بربك كافراً أمسى
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، مقراً بفضلك؛ ألنه يدرك باألبصار، ومعرفة اهللا تعاىل تستنبط بالنظر أمسى من يكفر باهللا: يقول
  .واالعتبار واملشاهدة

  فأعاضهاك اهللا كي ال تحزنا  خلت البالد من الغزالة ليلها

وأخر ضمري املخاطب، . فأعاضهاك: وقدم ضمري الغائب يف قوله. الشمس يف وقت الضحى: الغزالة
نصب على : وليلها. للخطاب: والكاف. للبالد: رورة الشعر، واهلاءوذلك ليس باالختيار إال يف ض

  .وحتزن للبالد. الظرف

ملا غابت الشمس عن األرض ليالً، فخلت من الشمس جعلك اهللا هلا عوضاً من الشمس؛ لئال : يقول
  .أنه يقوم للبالد مقام الشمس: يعين. حتزن البالد لفراقها

  : فارجتل.  أمر الغلمان حبجاب الناس عنهودخل عليه فوجده خالياً للشراب، وقد

  هيهات لست على الحجاب بقادر  تأمر بالحجاب لخلوٍة أصبحت

  .خرب أصبح: تأمر

ألنك ال تقدر على االحتجاب؛ للعلة اليت ! أمرت باحلجاب خللوٍة بنفسك، وما أبعد ما أردت: يقول
  : ذكرها وهي قوله

  تجب عن ناظرلم يحجبا لم يح  من كان ضوء جبينه ونواله

من كان نور وجهه ظاهراً، ونواله مبذوال، غري حمجوبني، مل حيتجب هو عن عني، وإن أرخيت : يقول
  .دونه احلجب

  وإذا بطنت فأنت عين الظاهر  احتجبت فأنت غير محجٍب فإذا

 إذا احتجبت فأنت غري حمتجب يف احلقيقة، وإذا استترت فأنت نفس الظاهر، وأنت الظاهر يف: يقول

  .احلقيقة

  : وسقاه يوماً ومل يكن له رغبةٌ فقال يذكر وده لبدر

  ال لسوي ودك لي ذاكا  نر من نادمت إالكا لم

ال صلة؛ . نادمت صفة له: وقوله. من نادمت نكرة موصوفة مبرتلة رجل: من يف قوله: قال ابن جىن
 منه الكاف، ومن إذا كانت فحذف اهلاء؛ وذلك ألنه استثىن. مل نر إنساناً نادمته غريك: كأنه قال

  .نكرة تقع موقع اجلماعة، فيصح االستثناء منه

إالك قبيح ال جيوز إال يف ضرورة : وقوله. وقد جيوز أن يكون مبعىن املعرفة، واقع موقع اجلماعة
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  .الشعر، ألنه وصل الضمري يف موضع الفصل

إين ال أحب الشراب : يعين. يلمل نر أحداً نادمته سواك، وليس ذلك مين لسوى حمبتك وودك : يقول
  .وإمنا نادمتك وشربته حمبة مين إليك

  أمسيت أرجوك وأخشاكا  لحبيها ولكنني وال

  .وجيوز أن تكون للمنادمة. حلييها للخمر: اهلاء يف قوله

ما شربت اخلمر حباً هلا؛ ولكن شربتها ألين رجوتك أن تقضي حاجيت، وخشيت إن مل أشرا : يقول
  .يتأال تقضي حاج

  : وقال أيضاً يفخر مبنادمته األمري وميدحه

  في شربها وكفت جواب السائل  منادمة األمير عواذلي عذلت

إن منادمته شرف يل وجمد، فمن عذلين عليها كان بالعذل أوىل، ومن سألين عنها مل احتج إىل : يقول
  : ومثله للطائي. إجابته؛ ألن املنادمة جواب له مبا فيها من الشرف

 بمدامع فندن كل مفند  سواكب دمعه عذاله لتعذ

  وحملت شكرك واصطناعك حاملي  سحاب يديك ري جوانحي مطرت

    

  .أمطرتين حىت رويت وشكرتك على ذلك، ونعمك بلغتين املرتلة الرفيعة: يقول

  !والقول فيك علو قدر القائل؟  أقوم بشكر ما أوليتني فمتى

ا أوليتين من النعم؟ فأنا إذا شكرتك ومدحتك، فإن مدحي فيك مىت ميكنين أن أقوم بشكر م: يقول
يرفع قدري ويشرفين، فيكون ذلك نعمة منك علي، جيب القيام بشكرها، وذلك الشكر نعمةٌ، فإذا 

  : كان احلال هذا، كيف ميكن القيام بشكرك؟ أخذه من قول حممود الوراق

  الشكرعلي له في مثلها يجب   إذا كان شكري نعمة اهللا نعمةً

 دنت األيام واتصل العمر وإن  أداء الشكر إال بعونه؟ فكيف

  : وكان بدر قد تاب من الشراب مرةً بعد أخرى، فرآه أبو الطيب يوماً يشرب فقال له

  شركاؤه في ملكه ال ملكه  أيها الملك الذي ندماؤه يا

ه ورئاسته فمختصة به، ال إن ندماءه شركاؤه يف ملكه أي ماله مبذول لندمائه، وأما ملك: يقول
  : يشركه فيها غريه؛ ألن بذله غري جائز ومثله
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  ولكن من األشياء ما ليس يوهب  جاز أن يحووا عالك وهبتها ولو

 توبةٌ من توبٍة من سفكه لك  كل يوم بيننا دم كرمٍة في

نك تتوب من أي سفك هذا الدم أي أ. كل يوم بيننا مخر، وكل يوم توبةٌ من توبٍة من سفكه: يقول
  .التوبة اليت هي توبة من سفكه

  أمن الشراب تتوب أم من تركه؟  والصدق من شيم الكرام فنبنا

فنبئن وهي نون تأكيد ساكنة، : فنبئاً، وأصله: وروى أيضاً. فأبدل اهلمزة ياء، مث حذفها. فنبئنا: أصله
  .نبئاً: فأبدهلا ألفاً فقال

  .بل من تركه يا أبا الطيب:  من ترك الشراب؟ فقال بدرأخربنا أنك تائب من الشراب، أم: يقول

  : وقال فيه أيضاً ميدحه

لو كان من سؤاله بدر يوماً توفر حظه من ماله  فتى  

يعين من يأتيه فلو كان مثالً يوماً واحداً من مجلة سائليه، لكان له نصيب . إنك كثري العطاء: يقول
  .وافر من ماله

  ويقل ما يأتيه في إقباله  األفعال في أفعاله تتحير

  .األقوال يف أقواله: وروى. األفعال يف أفعاله: روى

إنه يأيت بأفعال بديعة عظيمة، حبيث تتحري أفعال الناس فيها، وإن ما يأتيه من األفعال العجيبة يف : يقول
  .جنب إقباله قليلة، وإقباله أعظم من أفعاله

 نه وشمالهمن وجهه ويمي  قمراً نرى وسحابتين بموضع

إن يديك كالسحابتني، طالن بالعطاء، ويف احلرب بالدماء، ووجهك كالقمر، ومن شأن : يقول
  .السحاب أن يستر القمر وسحابتاه ال تستران ضياء نوره

  .معناه أن ميينه تسح بالعطاء، ومشاله تسح الدماء: وقال ابن جىن

إال إذا كان الرجل أعسر . وكذلك احملاربةوهذا غري جيد، ألن أكثر األعمال إمنا تكون باليمني، 
أي يف موضع وإن شئت علقتها بالفعل، : مبوضع مبعىن يف: والباء يف قوله. أيسر، أو يكون دون أعسر

أي نرى قمراً وسحابتني : فيكون إذ ذاك فارغة ال ضمري هلا، وإن شئت جعلتها صفةً لنكرة حمذوفة
  .الفعل، وإن شئت مبحذوفوكذلك من إن شئت علقتها ب. كائنتني مبوضع

  كرماً ألن الطير بعض عياله  الدماء بجوده ال بأسه سفك
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  .الالم يف ألن بدل من الالم املقدرة يف كرماً

إنه تكفل بأرزاق الطري، وجعلها من مجلة عياله، فهو يقتل أعداءه ليطعم الطري حلوم القتلى؛ : يقول
  .لكرمه واعتياده إطعام الطري دائماً

  ذكراً يزول الدهر قبل زواله  ا يحوي فقد أبقى بهإن يفن م

يزول الدهر : وقوله. إن كان قد أفىن ماله بسخائه، فقد اكتسب ذكراً يبقى إىل آخر الزمان: يقول
أي ال يزول ذكره أبداً، ما دام الدهر؛ ألنه أراد أنه يبقى بعد الدهر، وإمنا قصد به تأكيد . إىل آخره

  :  اآلخروهو من قول. بقاء الذكر

  وتبلى به األيام وهو جديد  به األيام تسحب ذيله تمر

  : وسأله حاجةً فقضاها، فنهض وهو يقول شكراً له على قضاء حاجته

  وعفت في الجلسة تطويلها  أبت بالحاجة مقضيةً قد

  .إذا كرهته: عفت الشيء

  .يف اجللسة بفتح اجليم وكسرها: وروى

  .تطويل اجللوس بعد قضاء احلاجةرجعت بقضاء حاجيت، وكرهت : يقول

  خير لنفسي من بقائي لها  أنت الذي طول بقاٍء له

  .طول بقاء به: وروى

بقاءك خري يل، من حيايت لنفسي؛ ألين منك يف راحة، وأنا من نفسي يف عناء فزاد اهللا يف : يقول
  .دعاء له: حياتك من حيايت

    :  بدٍر ملا سأله أن جيلسفسأله بدر اجللوس فقال يذكر علو مرتلة األمري

 لم يكن لمثاله تكوين من  يا بدر إنك، والحديث شجون

احلديث : وهو مثلٌ قدمي، وأصله. وهي شعبه: وهو مأخوذ من شجون الوادي. أي ضروب: شجون
من . الكاف: وهو خرب إن، وامسها. الذي: ومن مبعىن. اإلجياد: والتكوين. ذو شجون فحذف املضاف

اعتراض بني اسم إن وخربها؛ وإمنا جاز ذلك ألن فيه ضرباً من . احلديث شجونو: إنك وقوله
  .أي إنك رجل ليس له نظري. وجيوز أن يكون من نكرة موصوفة. التوكيد

  .أي مل خيلق له نظري. يا بدر إنك من مل يكن ملثاله تكوين: وتقدير البيت

 كان مؤتمناً بها جبرين ما  لعظمت حتى لو تكون أمانةً
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وال جيوز أن تكون الم االبتداء؛ ألنه . أي واهللا لقد عظمت: جواب لقسم حمذوف: الم يف لعظمتال
  .إن النون بدل من الالم: وقيل. أي جربيل: وجربين لغة. خمتص باالسم

إنك عظيم القدر فلو كنت من مجلة األمانات لكان جربيل غري مؤمتن ا على الوحي، وهذا : يقول
  .إفراط

  فإذا حضرت فكل فوق دون  وق بعض خالياالبرية ف بعض

  .نصب على احلال: خالياً

إذا خال الناس منك تفاضلوا يف الشرف، فإذا حضرت استووا يف التقصري، وصاروا كلهم : يقول
  : أخذه من قول بشار. دونك

  قباحاً، فلما غبت صرن مالحا  نساء الحي ما دمت فيهم وكانت

  .غري أن املتنيب قلبه

  : ح بدر بن عماروقال ميد

  وبيض الهند وهي مجردات  الخيل وهي مسوماتٌ فدتك

وهي يف : والواو يف قوله. وجيوز أن يريد به مرسالت. جيوز أن يكون أراد به معلمات: مسومات
اخليل املسومة والسيوف اردة من األغماد فداٌء لك؛ : املعىن يدعو له ويقول. واو احلال: املوضعني

 ا لو فقدته مل يعملها أحد إعمالهوإمنا فداها أل.  

  وقد بقيت وإن كثرت صفات  في قواٍف سائراٍت وصفتك

  .بقيت: رفع بقوله: وصفات: ضمري القوايف: التاء يف كثرت

قد وصفتك بقصائد يرويها كل واحد، وتسري ا الركبان، وقد بقيت صفات كثرية، وإن : يقول
  .كثرت القوايف

 في فعالهم شيات وفعلك   دهمأفاعيل الورى من قبل

  .وهو لون خيالف لون اجلملة. مجع الشية يف الفرس: والشيات. السود: والدهم. مجع أفعال: أفاعيل

إن أفعالك مشهورة بني أفعال اخللق، فإن أفعاهلم تشبه بعضها بعضاً، وأفعالك مباينة هلا، : يقول
  .مشهورة فيما بينها

  :  حني انصرافه من عنده ليالً وقد مسر معه الليل كلهوقال أيضاً يذكر نعم بدٍر عليه

  ورؤياك أحلى في العيون من الغمض  مضى الليل والفضل الذي لك ال يمضي
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  .واستعمل ها هنا مبعىن رؤية البصر. هي ما يرى يف النوم: الرؤيا

ف الليل إن الليل قد مضى، وفضلك باق، وخصالك احملمودة غري منقطعة وال مبتذلة باختال: يقول
  .والنهار، ورؤيتك أحلى يف العيون من النوم

  شهيد بها بعضي لغيري على بعضي  على أنني طوقت منك بنعمٍة

متعلق بفعل حمذوف، أي أمدحك على ما طوقتنيه، : يف موضع رفع؛ ألنه فاعل شهيد، وعلى: بعضي
  .أو أثين عليك أو حنوه من األفعال

ا حلمي وحسن ا حايل، فظهر أثرها علي، فلو جحدها لساين أقر أنك أنعمت علي نعماً نبت : يعين
  .ا جلدي وحسن حايل

  تخص به يا خير ماٍش على األرض  الذي فوق السماوات عرشه سالم

  .يستأذنه يف االنصراف عن جملسه إىل مرتله

  .سالم اهللا عليك، وصار خمتصاً بك، يا خري من مشى على األرض: يقول

  : شطرنج فقال له ميدحه قبل انصرافه من عنده واملطر يهطلوأقبل يلعب بال

  عجائب ما رأيت من السحاب؟  تر أيها الملك المرجى ألم

  .وهو أجود. مارأيت، وما رأيت: روى

أيها امللك الذي يرجى خريه، هل ترى ما رأيت من عجائب هذا السحاب؟ وهي كثرة األمطار : يقول
  .املتواترة

  وترشف ماءه رشف الرضاب  يهاألرض غيبته إل تشكي

: والرضاب. أي متص. أصله تترشف: وترشف. للسحاب: تتشكى، واهلاء يف غيبته وما بعده: أراد

  .قطع الريق

تظلمت األرض إىل السحاب من غيبته عنها، فجاء املطر لتظلمها، فتمص األرض شهوةً كما : يقول
  .أي تشكي األرض إليه غيبته إىل السحاب. حللممدو: وقيل اهلاء يف إليه. ميص العاشق ريق حبيبته

 وفيك تأملي ولك انتصابي  وأوهم أن في الشطرنج همي

  .التصدي لألمر، والقيام به: واالنتصاب. أي قصدي: مهي
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أنا أظهر لك أين أنظر إىل الشطرنج وليس كذلك، فإين أنا أتأمل فيك، وأمتتع برؤيتك، وأنظر : يقول
  .يديك خدمةً لك؛ لتأمرين بشيء فأمتثل أمركيف أفعالك، وقيامي بني 

 ليلتي، وغداً إيابي مغيبي  سأمضي والسالم عليك مني

  .يستأذنه يف االنصراف. وعدي إيايب: روى

  .يقول أغيب ليليت هذه ال غري، وغداً أعود إليك

  .أنا ام هذه القطعة، ومل أقرأها عليه وكالمه عندي أجود من هذا: قال ابن جىن

فقال هذين البيتني وهو ال . شراب من أيب الطيب، وأراد االنصراف، فلم يقدر على الكالموأخذ ال
  : يدري أنه قاهلما، فلما أصبح أنشده إيامها ابن اخلراساين ومها قوله

 ما تصنع الخمور هللا  نال الذي نلت منه مني

 اآذن لي أيها األمير؟  وذا انصرافي إلى محلي

  .لت منهنال مين الذي ن: تقديره

هللا ما تصنع اخلمور عجباً من صنيع اخلمور : وقوله. شربت اخلمر من عقلي ما شربت أنا منها: يقول
  .بالنا

  .إأذن يل أيها األمري يف االنصراف إىل مرتيل، فإين رأيت اخلمر تغلب اإلنسان: مث قال

  : وعرض عليه من غده الصحبة فقال ارجتاالً يعتذر عن الصبوح من غٍد

 للمرء أشواقه تهيج  مدامة غالبةًال وجدت

 تحسن أخالقه ولكن  تسيء من المرء تأديبه

من حيث : تسيء إىل آخره املراد به: وقوله. أي يج ما سكن من أشواقه. يج للمرء أشواقه: قوله
حتمله على اجلهل، وطرح احلشمة وإظهار الوقاحة، ولكن حتسن أخالقه من حيث تورث الفرح 

  .ومع ذلك ال يفي خريها بشرها.  على السخاءوحتمل اإلنسان

  وذو اللب يكره إنفاقه  وأنفس ما للفتى لبه

  .مال الفىت وما للفىت: روى

  .أعز شيء يف اإلنسان عقله، واخلمر تفسده والعاقل يكره تضييع عقله وإنفاقه: يقول

  وما يشتهي الموت من ذاقه  وقد مت أمس بها موتةً
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  .ومن ذاق املوت ال يشتهيه مرة أخرى! فقدت حسي وصرت إىل حال املوتملا شربتها أمس : يقول

  .ذكر هذه األبيات استعفاًء من شرب الشراب

وقال يصف لعبةً وكان لبدٍر جليس أعور يعرف بابن كروس، حيسد أبا الطيب ملا كان يشاهده من 
أظنه يعمل هذا قبل : قال لبدرسرعة خاطره؛ ألنه مل يكن جيري يف الس شيٌء إال ارجتل فيه شعراً، ف

حضوره ويعده معه، ومثل هذا ال جيوز أن يكون، وأنا أمتحنه بشيٍء أحضره للوقت، فلما كمل 
الس ودارت الكئوس استخرج لعبةً قد استعدها، هلا شعر يف طوهلا، تدور على لولب، إحدى 

ساٍن شرب ووضعها من يده، ونقرها رجليها مرفوعةٌ، ويف يدها طاقةٌ رحياٍن، تدار فإذا وقفت حذاء إن
  : فدارت فقال املتنيب

 نافٍد أمرها محكمٍة  وجاريٍة شعرها شطرها

  .نصفه: وشطر الشيء. حمكمة أي جعل احلكم هلا: قوله

إن شعرها على مقدار نصفها، وهي مقبولة احلكم، وأمرها نافذ؛ ألا كانت إذا وقفت عند : يقول
  . عليه بأن يشربإنسان شرب قدحاً، فكأا حكمت

  تضمنها مكرهاً شبرها  وفي يدها طاقةٌ تدور

  .يعين أن يف يدها رحيان، وأن يدها تضمنته مكرهة؛ ألا ال اختيار هلا. اليد: أراد بالشرب

 بما فعلته بنا عذرها  فإن أسكرتنا ففي جهلها

  .ففي جهلها عذرها مبا فعلته بنا: تقديره

  .شرب حىت سكرنا، فإن جهلها مبا فعلته بنا، عذرها لناإن كانت حكمت علينا بال: يقول

  : وأديرت فوقفت حذاء أيب الطيب فارجتل يصف اللعبة نفسها

  بالقلب من حبها تباريح  ما لجسمها روح جاريةٌ

  .أي هذه جارية. رفع؛ ألا خرب ابتداء حمذوف: وجارية. مجع التربيح، وهو شدة الشوق: التباريح

  .انت غري ذات روح، فإن حبها قد برح بقليبإا وإن ك: يقول

 طيٍب من طيبها ريح لكل  يدها طاقةٌ تشير بها في

  ودمع عيني في الخد مسفوح  الكأس من إشارتها سأشرب

  .ودمع عيين واو احلال: الواو يف قوله

ا، أشرب اخلمر بإشار: إن رائحة كل طيب مكتسب من هذه الطاقة اليت يف يدها، مث قال: يقول
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ودمع عيين يف تلك احلال مصبوب؛ ألن كل من شرب اخلمر تذكر حبيبه فيهيج له من ذلك الذكر 
  .احلزن، فيؤدي إىل البكاء

  : وأدارها فوقفت حذاء بدٍر فقال

 وابن سيد العرب سيدنا  ذا المعالي ومعدن األدب يا

 سألنا سواك لم يجب ولو  عليم بكل معجزٍة أنت

  !أم رفعت رجلها من التعب؟  قابلتك راقصةً أهذه

    

  .نصب على احلال: وراقصة. سيدنا أراد يا سيدنا، فحذف حرف النداء: قوله

أنت تعلم بكل شيء خفي يعجز الناس عن إدراكه، ولو سألنا غريك مل جيب، فأخربنا عن هذه : يقول
ئمة على رجل اجلارية، هل قابلتك وهي ترقص، أو تعبت فرفعت رجلها من التعب؟ ألا كانت قا

  .واحدة

  : وأديرت فسقطت فقال يف احلال

  وال اشتكت من دوارها ألما  نقلت في مشيئٍة قدما ما

  .مشيئة ومشيٍة بالتصغري: روى

ما نقلت قدماً بإرادة منها وال اشتكت من دوارها، حني سقطت من األمل؛ ألا ليست مما : على األول
  .حيس

  .يٍة، ألا وإن كانت ماشية، فلم تنقل قدماًما نقلت قدماً يف مش: وعلى األخرى

 أفعالها وما عزما يفعل  لم أر شخصاً من قبل رؤيتها

  .مل أر شخصاً سواها يفعل مثل أفعاهلا، من غري عزم وقصد: يقول

  أطربها أن رأتك مبتسما  تلمها على تواقعها فال

  .أي رقصها: تواقعها

  .ا الطرب، فرقصت سروراً ملا رأتك مبتسماًال تلمها على رقصها، ألا تداخله: يقول

  .ال تلمها على سقوطها؛ ألا ملا رأتك ضاحكاً طربت فسقطت. يعين. سقوطها: تواقعها: وقيل

  : وقال أيضاً فيها أي اللعبة نفسها

  لفاخر كسيت فخراً به مضر  األمير أدام اهللا دولته إن
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ر به فخراً، يعين ذو فخٍر متناٍه، حىت أن مضراً كسيت مض: اسم قبيلة، فلهذا أنثه، وتقديره: مضر
أن مضر تفتخر به مبا كساها : لفاخر مضر به كسيت فخراً، يعين: وقيل تقديره. اكتست من فخره

  .من الفخر والشرف الزائد

وال بشر ما  في الشرب جاريةٌ من تحتها خشب كان والدها جن 

  .رية هذه صفتهافيما بني الشرب، جا: مجع شارب، يعين: الشرب

 تعقل ما تأتي وما تذ وليس  قامت على فرد رجٍل من مهابته

  .إا قامت على فرد رجل؛ هيبةً من األمري وخدمةً، مع أا ال تعقل ما تفعل وما تترك: يقول

  : ووصفها بشعر كثري وهجاها مبثله لكنه مل حيفظ فخجل ابن كروس وأمر بدر برفعها فرفعت فقال

 أن ليس تصلح للعناق سوى  ال عيب فيهاغدائٍر  وذات

  وإن زارت فعن غير اشتياق  إذا هجرت فعن غير اجتناٍب

  .املباعدة: املعانقة واالجتناب: العناق

  .إنه ال عيب فيها، إال أا من خشب ال تصلح للمعانقة، وقرا وبعدها عن غري قصد منها: يقول

  لفراقوما ألمت لحادثة ا  أمرت بأن تشال ففارقتنا

  .إنك ملا أمرت برفعها، فارقتنا ومل تتأمل لفراقنا، كما يتأمل احملب لفراق حبيبه: يقول

أردت نفي الظنة عن أدبك، فقال املتنيب معتزاً : مث قال لبدر ما محلك على ما فعلت؟ فقال له بدر
  : بأدبه

  وأنت أعظم أهل العصر مقدارا  أنك تنفي الظن عن أدبي زعمت

 في السبك للدينار دينارا يزيد  لذهب المعروف مخبرهإني أنا ا

  .الصوغ: السبك

إن كنت أردت إزالة القهر عين فقد زدت أنا على التجربة، مثل الذهب الذي إذا سبك زاد : يقول
  .للدينار ديناراً، وليس كل ذهٍب كذلك

دبهفقال املتنيب ميدح بدراً وقد أطرى أ! واهللا للدينار قنطاراً: قال له بدر :  

 العمر تعادي ينفد وبأن  جودك يطرد الفقر برجاء

  وزرت على من عافها الخمر  الزجاج بأن شربت به فخر
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من يرجوك يغىن، ومن يعاديك يفىن وإن الزجاج فخر على سائر اجلواهر من الذهب والفضة، : يقول
  .ملا شربت به، وعابت اخلمر من عافها ومل يشرا، حني تشرا أنت

 كأنك هابك السكر حتى  منها وهي تسكرناوسلمت 

  .فكأا خافتك ومل تقدر عليك! أي شربنا اخلمر معك فأسكرتنا ومل تسكرك

 اإلله وأنت يا بدر إال  ما يرتجى أحد لمكرمٍة

  .ليس أحد يرجتى خريه، إال اهللا عز وجل، مث أنت: يقول

فرتل بعلي بن أمحد املري . ا اجلبلوهي مدينةٌ عظيمةٌ نسب إليه: وخرج أبو الطيب إىل جبل جرش
  : اخلراساين وكانت بينهما مودة بطربية فقال ميدحه

  مدرٍك أو محارٍب ال ينام  افتخار إال لمن ال يضام ال

  .ومن تكون نكرة. فيكونان صفتني ملن. مدرٍك أو حمارٍب، جراً: روى

ومن تكون معرفة . ي هو مدركأ. مدرك أو حمارب بالرفع، فيكونان خربين ملبتدأ حمذوف. وروى
  .أن يكون اجلر فيهما على البدل من من ويكون مبعىن الذي: وجيوز. مبعىن الذي

    

ال ينبغي أن يفتخر إال من مل يلحقه ضيم وذل من قبل أحد، ولن يكون أحد ذه الصفة إال : يقول
  .أنت، ومن يكون مدركاً ملا رامه، ال ينام عن أعدائه وحماربتهم

 هماً ما عاق عنه الظالم ليس  اً ما مرض المرء فيهليس عزم

  .اهلمة ها هنا: واهلم. أي فرط: نصب عزماً ومهاً، ألما خربا ليس، وامسه ما وصلته مرض

كل عزم ميرض فيه املرء ويفتر دون إمضائه، فليس بعزم على احلقيقة، وكل هم مينع دون : يقول
  .قيقةإمضائه ظالم الليل، فليس ذلك م على احل

  ه غذاء تضوي به األجسام  واحتمال األذى ورؤية جاني

  .أي زل: وتضوي. أي لك. تتوي به األجسام: وروى

  .إن حتمل األذى ورؤية من يؤذيك وجيين عليك غذاء تبلى به األجسام وزل: يقول

  رب عيش أخف منه الحمام  من يغبط الذليل بعيش ذل
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  .ألذ منه احلمام: وروى

ورب عيش يكون املوت خرياً منه، إذا مل تنل املنية، : من يغبط الذليل على عيشه فهو ذليل: يقول
  : ومثله قول بشار بن برد

 فيها صاحب وتراقبه يضيمك  وللموت خير من حياة على أذى

 الجىء إليها اللئام حجةٌ  كل حلٍم أتى بغير اقتدار

ر على االنتصار إذا اعتصم باحللم، فهو حجة يلتجىء فمن ال يقد. إمنا حيسن احللم مع القدرة: يقول
  : ومثله قول اآلخر. إليها اللئام

  والحلم عن قدرٍة فضٌل من الكرم  من الحلم ذالً أنت عارفه إن

 لجرح بميٍت إيالم ما  من يهن يسهل الهوان عليه

 من الذل، فهو كامليت من كان مهيناً يف نفسه سهل عليه إهانة غريه وال يؤمله ما يطوى عليه: يقول
  .الذي ال يتأمل من اجلراحة وغريها

  عاً زماني واستكرمتني الكرام  ذرعاً بأن أضيق به ذر ضاق

ضاق : القلب، وأصله من الذراع، وكان الفصيل إذا مشى مع اإلبل وكل عن سريها، قالوا: الذرع
. ، وهو نصب على التمييزضاق قلبه به ذرعاً: ذرعه أي قصر خطوه، مث قيل لكل من عجز عن شيء

  .أي وجدتين كرمياً: واستكرمتين. فاعله زماين: وضاق

أراد أن : وقيل. إن الزمان ضاق قلبه بسبب ضيق قليب، وذلك إشارة إىل عظم حال نفسه: يقول
الزمان قصدين بأحداثه، فلما مل ميكنه أن يؤثر يف، وأن يضيق قليب بسبه، ضاق قلبه عند ذلك؛ لعجزه 

  . يف، ووجدين الكرام كرمياً يف مجيع أحوايلعن التأثري

 تحت أخمصي األنام واقفاً  واقفاً تحت أخمصي قدر نفسي

الرفع على إضمار املبتدأ أي أنا واقف والنصب : وجيوز يف واقف األول. حتت باطن القدم: األمخص
فبالنصب : أما الثاينو. أي وجدتين الكرام كرمياً يف تلك احلال: على احلال من الضمري يف استكرمتين

  .أي أنا دون قدري يف حال علوي عن اخللق. على احلال ال غري

أنا واقف دون قدر نفسي وما بلغت املرتلة اليت أستحقها بفضلي، وإن كان اخللق كلهم حتت : يقول
  .وهذا مثل. قدمي

  !ومراماً أبغى وظلمي يرام  !ألذ فوق شراٍر أقراراً
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  .مجع شرارة: والشرار.  استلذهإذا. لذ الطعام يلذه: يقال

وكيف أطلب ! كالواقف فوق شرار النار! كيف أستلذ القرار يف موضع أكون فيه معذباً؟: يقول
  .مع أن األعداء يرومون ظلمي، فال أستقر حىت أدفع هذا الظلم عين حببس ضيقته! حاجة أصل إليها

والعراقان بالقنا والشام  دون أن يشرق الحجاز ونجد 

  .أي تغص ومتتلىء: وتشرق. سوى: قبل، وقيل مبعىن: يل إا مبعىندون ق

  .ال أستقر دون أن متتلىء هذه النوحي بالرماح فأنتصف منهم: يقول

  ر علي بن أحمد القمقام  الجو بالغبار إذا سا شرق

فيكون . وشرق اجلو وهو مصدر. ومشرق اجلو وهو اسم الفاعل. شرق اجلو وهو فعل ماض: روى
.  دون أن يشرق العراقان شرقاً مثل شرق اجلو بالغبار؛ إذا سار املمدوح حملاربة أعدائهتقديره

  .شبه امتالء املواضع املذكورة باجليش، بامتالء اجلو بالغبار، عند مسري هذا املمدوح. السيد: والقمقام

  ب الذكي الجعد السري الهمام  المهذب األصيد الضر األديب

واجلعد . والعرب تتمدح به. اخلفيف اجلسم: والضرب. ، وهو من صفة امللوكقيل هو املتكرب: األصيد
. املصفى من العيوب: واملهذب. التام العقل: والذكي. هو الذي ال يضام لعزه: وقيل. السخي: مطلقاً

  .العظيم اهلمة: الرفيع القدرز واهلمام: والسري

 ومن حاسدي يديه الغمام ه  والذي ريب دهره من أسارا

  .صروفه، وحوادثه: ب الدهرري

    

إن صروف الدهر ال ميتنع أحد من ضيمه، والدهر قد صار من أساراه يصرفه كيف شاء، ومينع : يقول
الغمام املضروب به املثل يف السخاء، فيحسد يديه على : ضرره عن الناس، ومن مجلة حاسدي يديه

  .جوده

 سقامجوداً كأن ماالً  الل  يتداوى من كثرٍة المال باإلق

أي جيود : نصب على املصدر؛ ألن ما ظهر من الكالم يدل عليه: وقيل.ألنه مفعول له. نصب جودا
  .جوداً

كأن الغىن عنده مرض يريد إزالته، فيتداوى منه باإلقالل واإلنفاق، وكأن اإلقالل عافية، فهو : يقول
  .يريد جبوده إزالة السقم عنه وطلب العافية
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بح من ضيفه رأته السوام  في عيون أعدائه أق حسن  

  .حسن. ومت الكالم عند قوله. خرب ابتداء حمذوف: وحسن. املال الراعي: السوام

إنه حسن على احلقيقة، غري أنه عند أعدائه ويف عيوم لعلمهم أنه يهلكهم ويقتلهم أقبح منظراً : يقول
بوحة، ملا جرت به عادته من ضيف يف عيون سوائمه؛ ألا إذا رأت الضيف علمت أا منحورة مذ

  .بنحر اإلبل للضيف

  : ومثله لبعض األعراب. على هذا استقر الكالم بيين وبني املتنيب: قال ابن جىن

إلى الكوماء والكلب أبصر  إلى كلب الكريم مناخه حبيب بغيض  

مع معناه حسن يف عيون أعدائه؛ من حيث أن حسنه قد ر؛ فيستحسنه عدوه وصديقه، وهو : وقيل
ذلك أقبح يف السوام من ضيفه، واستغىن بذكره يف صدر البيت عن أعدائه يف آخره، وإمنا استعجبوا 

  .هليبتهم منه وخوفهم من سطوته فيحذرون إيقاعه م، كما ختاف املاشية النحر عند رؤية األضياف

 اإلجالل واإلعظام لحماك  لو حمى سيداً من الموت حاٍم

  .تبجيل والتعظيمهو ال: اإلجالل واإلعظام

لو منع سيداً من املوت مانع، لكان إجالل الناس وإعظامهم إياك مينعاك املوت، ولكان املوت : يقول
  .يهابك وخيشاك

  ل ولكن زيها اإلحرام  لوامع دينها الح وعوار

  .أي سيوف جمردة من األغماد: قوله عوار

ودينها احلل؛ ألا ال تتحرج من . لمع وتربقومحاه أيضاً السيوف العواري من أغمادها، اليت ت: يقول
  .ألا جمردة عن أغمادها، كاحملرم العاري عن ثيابه املتجرد منها: وزيها اإلحرام. الدماء

 قيس وبعد قيس السالم ثم  بسم: كتبت في صحائف المجد

تنوين، فيكون قد بعد قيس الفتح على ترك الصرف، محالً على القبيلة، وجيوز اجلر بال : جيوز يف قوله
فجعل الباء من نفس " بسم اهللا الرمحن الرحيم"أراد : وقوله بسم. حذف التنوين اللتقاء الساكنني

يف " بسم اهللا الرمحن الرحيم: "كتبت أي السيوف العواري كتبت: الكلمة ورفع، الرواية الصحيحة
أن اد هلم، مث ملا مل ير أحداً أي . قيس: صحائف اد أي ملا أرادت إثبات أمساء اد كتبت بعده
أي أن اد مقصور على . وهو السالم: يستحق اد، كتبت يف آخر الصحيفة، ما خيتم به الكالم
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  .قيس

  : قرأت احلمد هللا، وكقول ذي الرمة: ورفع بسم وقيس على سبيل احلكاية كقولك

  الناس ينتجعون غيثاً: سمعت

 فيكون بسم و قيس مرفوعني، ويكون نائب الفاعل حمموالً .على ما مل يسم فاعله: كتبت: وروى
  .بسم: على أنه أراد الكلمة بقوله

 ال تشتهيها النعام جمراتٌ  إنما مرة بن عوف بن سعٍد

ومسيت مجرات؛ لقوا وكثرة حروا، فشبهها . قيس وضب ومنري: أراد باجلمرات مجرات العرب وهم
ات يف احلرب والغارة، وليسوا كاجلمرة اليت تشتهيها النعام، ألن أم مجر: يعين. باجلمرة يف اإلحراق

  .النعامة تبتلع اجلمرة فتسيغها

أراد أم مجرات النار؛ لشدم على أعدائهم، وإحراقهم إياهم، كاجلمرات، وليسوا : وقال ابن جىن
  .كاجلمرات اليت تأكلها النعام، بل هم أشد منها

 ليٌل من الدخان تمام حبا  ليلها صبحها من النار واإلص

  .القيس، أو ملرة بن عوف: واهلاء يف ليلها. صفة الليل، وهو أطول ليلة يف السنة: متام

ليلهم كالصباح من كثرة اشتعال النريان؛ ليهتدي ا إليهم األضياف والضالل، أو إلحراقهم : يقول
  .يوت أعدائهموصباحهم كالليل املظلم؛ من كثرة الدخان، إلحراقهم ب. دور أعدائهم

قصرت عن بلوغها األوهام  بلغتكم رتباٍت همم  

وال تبلغها . هلم مهم قد بلغتهم منازل من اد، حبيث تقصر األوهام عن بلوغ تلك املنازل: يقول
  .أوهام الناس

 قبل ينفد اإلقدام نفدت  ونفوس إذا انبرت لقتاٍل

    

رفع عطفاً على مهم، : ونفوس. فذ اإلقداموروى فقدت قبل ين. أي فنيت: روى نفدت قبل ينفد
فمعناه إذا انربت نفوسهم للقتال سبقت إىل األعداء قبل : أما بالذال. أي اندفعت وعرضت: وانربت

: معناه أن نفوسهم إذا انربت لقتال فنيت بالقتال قبل أن يفىن اإلقدام: سبق إقدام أعدائهم، وبالدال

  .أي يقتلون يف احلال، وليس هلم إحجام

 كفتك الصفائح األقالم قد  وكفتك الصفائح الناس حتى
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استغنيت بسيوفك عن نصرة الناس، مث استغنيت بأقالمك عن سيوفك، مبا حصل يف قلوب : يقول
  .الناس من هيبتك

 كأن اقتحامها استسالم ع  وقلوب موطناتٌ على الرو

  .طرح النفس على األمر من غري تأمل: االقتحام

أي أم يسلمون أنفسهم . قد وطنوها على احلرب، فكأن اقتحامهم استسالمهلم قلوب : يقول
  .للموت

  قد براها اإلسراج واإللجام  قائدو كل شطبٍة وحصاٍن

الذكر فقط، وقد أفرد الضمري يف . الفرس الكرمي: واحلصان. الفرس الطويلة، وهي األنثى: الشطبة
قائدو كل شطبة قد براها، : وتقديره. أحد الوصفنيبرامها اكتفاء ب: قد براها وحقه أن يقول: قوله

  .يعين أن هذه األفراس قد أحنفها اإلسراج واإلجلام. اإلسراج واإلجلام. وكل حصان قد براه

 نطقه التمتام بتاآت  يتعثرن بالرءوس كما مر

الذي : فاءالذي يتردد لسانه يف التاء والفأ: والتمتام. أي اخليل، وموضعه النصب على احلال: يتعثرن
الذي يصب كالمه : واأللكن. الذي يبدل احلروف، وهو األرت أيضاً: يتردد لسانه يف الفاء واأللثغ

  .هو الذي يعجل يف الكالم وال يكاد يفهمك: وقبل التمتام. يف قوالب الفارسية

د إم يقطعون رءوس األعداء يف احلرب، فتعثر خيلهم بالرءوس كما يعثر لسان التمتام عن: يقول
  .نطقه بالتاء

  قال فيك الذي أقول الحسام  غشيانك الكرائه حتى طال

  .مجع كريهٍة، وهي احلرب: والكرائه. املالبسة: الغشيان

أي لو كان له نطق : طال مالزمتك احلروب ومالبساا، حىت أن السيف يقول مثل ما أقوله: يقول
  .لقال كذلك

 اإللهامكفاك التجارب  قد  وكفتك التجارب الفكر حتى

  .حصول العلم يف القلب من غري استدالل: اإلهلام

إن التجارب أغنتك عن الفكر، مث استمررت على فعل الصواب، حىت أغناك اإلهلام عن : يقول
  .التجارب

ر بقتل معتل معجل ال يالم  يشتري برازك للفخ فارس  
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  .حيصل له من نشر الذكرأي من يبارزك، خيتار القتل للفخر، فال يالم عليه وال يعزل؛ ملا 

 عليه لفقره إنعام ر  نائٌل منك نظرةٌ ساقه الفق

ألنك جترب فقره ! من ساقه الفقر إليك حىت ينال منك نظرة واحدة، فإن لفقره إنعام عليه: يقول
  .الحمالة؛ فيكون فقره سبباً إىل حسن حاله وانتظام أحواله

 بقصدك األقدام فضلتها  خير أعضائنا الرءوس ولكن

إن الرءوس أفضل األعضاء فينا؛ ملا فيها من أنواع احلواس، غري أن األقدام صارت أفضل : يقول
  .منها؛ لقصدها إياك، وتقريب املسافة بيننا

 ازدحام وللعطايا ازدحام د  قد لعمري أقصرت عنك وللوف

 في هباتك األقوام خذني  إن صرت ف يمينك أن تأ خفت

عن قصدك، والوفود مزدمحة؛ ألين خفت أن بين لبعضهم يف مجلة أمسكت : يقول. ولعمري: روى
  .هباتك اليت بها

 على البعد يعرف اإللمام ب  ومن الرشد لم أزرك على القر

  .على القرب: مت الكالم عند قوله

  .كان من الرشد ترك زيارتك على القرب؛ ألن الزيارة إذا كانت من بعٍد كانت أوقع: يقول

كنت بالقرب من املمدوح فلم أزره، فلما بعدت . سألت املتنيب عن هذا؟ فقال: لوعن ابن جىن قا
  .عنه زرته

  أسرع السحب في المسير الجهام  الخير بطء سيبك عني ومن

  .السحاب الذي أراق ماءه: اجلهام

إن تأخر عطاياك عين كان خرياً يل وأنفع؛ ألنه إذا تأخر كان أكثر، ولو كان سريعاً لكان : يقول
قليالً؛ ألن السحاب اجلهام يكون أسرع سرياً، ومع ذلك ال خري فيه، وإمنا يكون املطر فيما يتثاقل يف 

  .السري

 أنها بفيك كالم ودها  قل فكم من جواهر بنظام

  .احملبة واإلرادة: الود والوداد

  .تكلم وأمسعنا حسن كالمك، فكم جواهر منظومة منيتها أن تكون يف فمك كالماً: يقول

 لم تجز بك األيام هاهما  بك الليل والنهار، فلو تنها
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إن األيام والليايل ختافك وتطيعك، فلو يتها عن املرور عليك واالجتياز بك، ملا اجتازت بك، : يقول
  !! أي لو أمرت الدهر أن يقف لوقف

 ق وما يهتدي إليك أثام  حسبك اهللا؛ ما تضل عن الح

  .عىن العقوبةوقد يكون مب. هو اإلمث: األثام

  .اهللا كافيك، فإنك ال تزول عن احلق، وال يهتدي إليك اإلمث. دعاء له: يقول

  !ر الدنايا؟ أو ما عليك حرام  لم ال تحذر العواقب في غي

يعين أنك ال حتذر عاقبة شيء : مبعىن الذي: أو ما قيل: قوله. مجع دنية، وهي كل فعل مذموم: الدنايا
فلم ال حتذر عواقب غري هذين من اجلود . ية، وعاقبة الذي عليك حرامإال عاقبة األفعال الدن

ليس عليك شيء حرام يف الدنيا : إن ما نفى ومعناه: وقيل. واإلقدام، كا حتذر عاقبة الدنية واحلرام
  .ممنوع عنك، فإنك تقدر على كل شيء، إال على الدنايا

 لك فيه من التقى لوام  كم حبيٍب ال عذر للوم فيه

معناه : وقيل. كم حبيب لك، لو واصلته ملا المك أحد فيه، فلم مينعك عن مواصلته إال التقى: ليقو
كم فعل حمبوب، لو فعلته فال سبيل للوم عليك فيه، لكونه مباحاً، غري أنك جتتنبه للتقى، فكأن لك 

  .من التقى الئم

  وثنت قلبك المساعي الجسام  قدرك النزاهة عنه رفعت

  .رتاهة والعفة قدرك عن هذا احلبيب، وصرفت قلبك مساعيك العظام واشتغالك ارفعت ال: يقول

شيئاً، وبعضه أحكام ليس  إن بعضاً من القريض هذاء 

  .روى هراء وهذاء

وهذا مأخوذ من قوله . إن الشعر بعضه هذيان، وكالم ال معىن له، وبعضه حكمة وصواب: يقول
  .أي حيكم على اإلنسان، ويسمه مسة اخلري والشر منه" ماإن من الشعر حلك: "صلى اهللا عليه وسلم

 ما يجلب البرسام ومنه  منه ما يجلب البراعة، والفضل

وهو داء . الورم: الصدر، والسام: بالسريانية، ورم الصدر؛ ألن الرب: والربسام. الفصاحة: الرباعة
ي بعض الشعر يكون من الفصاحة أ. وهذا تأكيد للمعىن الذي ذكر يف البيت األول. يكثر فيه اهلذيان
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  .وبعضه من الربسام

  : فحمله على فرٍس وسأله املقام عنده فقال يعتذر عن تعجله يف الرحيل

 لرحيلي غير مختار فإنني  تنكرن رحيلي عنك في عجٍل ال

  يوم الوغى غير قاٍل خشية العار  فارق اإلنسان مهجته وربما

 خمتار لذلك، ومفارقيت إياك مبرتلة مفارقة اإلنسان نفسه يوم ال تنكرن رحيلي عنك، فإنين غري: يقول
احلرب؛ فإنه ال يكون مبغضاً لنفسه، وإمنا يفعل ذلك خلوف العار، كذلك مفارقيت إياك، ليس لبغضي 

  .لك، وإمنا هو مبعىن آخر

  فاجعل نداك عليهم بعض أنصاري  منيت بحساٍد أحاربهم وقد

  .أحارم وأحاذرهم أيضاً: وروىوقد روى ذلك، . أي بليت: منيت

إين بليت بقوم حساد، أحارم وأنازعهم وأطلب قهرهم، فاجعل عطاءك بعض أنصاري : يقول
أراد أن يل حساد حيسدونين عليك، وحياولون إفساد حايل عندك، : وقيل. هذا عذر ملفارقته. عليهم

  : ونظريه قوله. فانصرين عليهم جبودك وإحسانك

  فأنت الذي صيرتهم لي حسدا  ي بكبتهمحسد الحاد عن أزل

وقال يصف سريه يف البوادي وما لقي يف أسفاره، ويذم األعور بن كروس بعد أن رجع من جبل 
  : جرش

 جوانحي بدل الخدور سكن  عذيري من عذاري من أمور

: عذارىوال. من يعذرين: الذي يقبل العذر، وهو أيضاً كل ما يعذر الرجل على فعله، ومعناه: العذير

مجع عذراء، وهي البكر من النساء وأراد هنا بالعذارى األمور العظام وجعل األمور أبكاراً، ألا مل 
وملا جعلها أبكاراً . جم على أحد قبله، ومل حيدث يف مستقبل األيام مثلها، ومل يطلبها أحد لصعوبتها

  .جعل جوانح صدره هلا خدوراً

جمت علي وحلت قليب بدل حلوهلا يف اخلدور، ومل جم على من يعذرين من أمور أبكاٍر ه: يقول
  ! أحد قبلي؟

  عن األسياف ليس عن الثغور  ومبتسمات هيجاوات عصر
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  .وأضاف مبتسمات إليها وهي إضافة الشىيء إىل نفسه. مجع هيجاء، وهي احلرب: هيجاوات

اليت يتبسمن عن من عذيري من حروب تبتسم عن أسياف جمردة مصقوله ال كالنساء ال: يقول
  .شبه صفاء السيوف بصفاء الثغور. الثغور

  وكل عذافر قلق الضفور  ركبت مشمراً قدمي إليها

    

ونصب مشمرا على احلال من . مجع الضفر، وهو حزام الرحل: والضفور. اجلمل الشديد: العذافر
 أي أن احلزام كان قد قلق :وأراد بالقلق الضفور. التآء من ركبت واهلاء يف إليها لألمور، واهليجاوات

  .يقال للجمل الصعب إنه قلق الضفور: وقيل. للجهد، وطول السري

  .طلبت هذه الصعبة الشديدة، مرة راجالً، ومرة راكباً، لبعري قد جهده السفر حىت قلق ضفوره: املعىن

 على قتد البعير وآونةً  أواناً في بيوت البدو رحلي

  .مجع أوان: آونة

وجعل سريه أكثر من . وأزمنة على قتد البعري.  يف بيوت البدو، ورحلي حمطوط هناكأكون مره: يقول
  .استقراره

حيمل على . معناه أن رحله يكون يف بيوت البدو مرة أي يترك رحله فيها ويسري راجالً، ومرة: وقيل
وهو . اوالقتد والقتب والقتب روي. آلة السفر: وهو مثل البيت الذي قبله وأراد بالرحل. البعري

  .خشب الرحل

  وأنصب حر وجهي للهجير  للرماح الصم نحري أعرض

  .الوقت الذي يشتد فيه احلر: واهلجري. خالصه: وحر كل شيء. أي ألقى الرماح بنحري: أعرض

أحارب مرة فألقى الرماح بنحري، ومرة أسري مقابالً شدة احلر بوجهي وقت اهلاجرة؛ رجاء أن : معناه
  .أدرك معايل األمور

  : وأول البيت من قول اآلخر

  وجوهاً ال تعرض في السباب  للطعان إذا التقينا تعرض

 كأني منه في قمٍر منير  في ظالم الليل وحدي وأسرى
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  .حر وجهي: للوجه يف قوله: وقيل. اهلاء يف منه للظالم

 من نور أنا أمضي يف ظلمة الليل وحدي، ال أخاف أحداً فكأن سريي يف ضوء القمر، وكأين: يقول
  .وجهي يف ليلة قمراء

  على تعبي بها شروى نقير  في حاجٍة لم أقض منها فقل

وإذا كانت . الشدائد اليت قاسيتها مل أقض منها، حاجيت قدر نقري: روى تعيب وشغفي والشروى مبعىن
  .احلاجة يف الشدة على ما وصفتها، فقل فيها ما شئت فإنك ال تبلغ وصف شدا

 ال تدار على نظير وعيٍن  ى خسيٍسونفٍس ال تجيب إل

وعني : قوله. وقل يف نفٍس ال جتيب إىل خسيس أي إذا دعيت إليه مل جتب، وال متدح من كان خسيساً
أن عيين ال ترى نظرياً يل : يعين! أي إين وحيد يف فضلي ال أرى يف الناس مثلي. ال تدار على نظري

  ال تدور، وال تدار مجيعاً : وروى

  ينازعني سوى شرفي وخيري  ازع من أتانيال تن وكفٍّ

  .اادلة: املنازعة

  إين ال أنازع من ينازعين يف شيء من خريي، إال من أتى ينازعين شريف وكرمي، فأنا أنازعه : يقول

 !منك ياشر الدهور بشر  وقلة ناصٍر؛ جوزيت عني

.  صرف اخلطاب إىل الدهرمث. أي وقل يف قلة ناصر ما شئت أن تقول فيها، إذ ليس أحد ينصرين

ويعاملك مثل ما عملت معي، فإنك شر الدهور، . جزاك عين على فعلك يب يا دهر شر منك: فقال
  .وكل ما أالقي منك

  لحلت األكم موغرة الصدور  عدوي كل شيٍء فيك حتى

  .هي احملماة من الغيظ: آكام وأكم، واملوغرة: اجلبل الصغري، واجلمع: األكمة

وأن أكماا تغلي ! حىت خيل يل أن األرض تعاديين!! كل شيء فيك يا دهر يعاديينإن : يقول
  .أخاف اجلدار أن يذيع سري: كما يقول اخلائف. وإن كانت هي شخص بال عقل! صدورها بعداويت

  .أن األكم تنبو به وال يستقر فيها، فكأن ذلك لعداوٍة بينهما: أحدمها: وذكر ابن جىن فيه وجهني

أنه أراد بذلك شدة ما تقاسي منها من احلر، فكأا موغرة الصدور من قوة حرارا ويؤكد : والثاين
  .وأنصب حر وجهي للهجري: ذلك قوله أوالً

  لجدت به لذي الجد العثور  أني حسدت على نفيٍس فلو
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ومعناه على شيء نفيس، وروى لذي اجلد ولذا اجلد، وعلى اجلد . على نفيس وعلى خطري: روى
  .الدهروعلى 

. أي منحوس: عثور. أي خبت. لو حسدوين على شيء نفيس ومال خطري، لوهبته ملن له جد: يقول

  .غري أين حسدت على حيايت

  وما خير الحياة بال سرور؟  حدست على حياتي ولكني

! وأي خري يف حياة بال سرور؟! ولكنهم حسدوين على حيايت وهي مشوبة باحلزن: يقول. وما استفهام

  .فهم حيسدوين على بقاء حيايت. أراد أم يرومون قتلي: وقيل.  أرضاها لنفسي، فكيف لغرييفأنا ال

  وإن تفخر فيا نصف البصير  كروٍس يا نصف أعمى فيابن

 !ألنا غير عور؟ وتبغضنا  ألنا غير لكٍن تعادينا

  .الكبري الرأس: الكروس يف اللغة

    

وأنت . ت نصف بصري، فأنت ناقص يف احلالنيإن هجيت كنت نصف أعمى، وإن مدحت كن: يقول
  .وروى ومتقتنا. تعاديين؛ ألين فصيح، ولست بألكن مثلك، وتبغضين؛ ألين بصري غري أعور

 ضاق فتر عن مسير ولكن  فلو كنت امرءا يهجى هجونا

د اهللا اهلجاء ال جمال لك فيه، كما أن اإلنسان ال ميكنه أن يسري يف فتر من األرض وقال ميدح أبا عب
  : حممد بن عبد اهللا اخلصييب، وهو حينئٍذ يتقلد القضاء بأنطاكية

  يخلو من الهم أخالهم من الفطن  الناس أغراض لذا الزمن أفاضل

مجع : والفطن. مجع الغرض، وهوا ما ينصب للرمي، كاهلدف: واألغراض. مجع أفضل: أفاضل الناس
ن بالشر واحلوادث، كاألهداف، فمن هو أخلى من إن الفضالء يف هذا الزمان مقصودو: فطنةٌ يقول

  : ومثله البن املعتز. العقل والفطنة، فهو أخالهم من اهلم

 الدنيا لمن عقال ومرارة  الدنيا لجاهلها وحالوة

  شر على الحر من سقٍم على بدن  نحن في جيٍل سواسيٍة وإنما

  .وال يستعمل إال يف الشر. سمجع سواء على غري قيا: وسواسية. األمة من الناس: اجليل

حنن فيما بني أمة سواٌء يف الشر، ليس فيهم شريف وال كرمي، منهم أشرار، أضر على احلر من : يقول
  .السقم على البدن
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  تخطي إذا جئت في استفهامها بمن  بكل مكاٍن منهم خلقٌ حولي

: ن الناس، وروى حزقوهي مجع حلقةٌ م: حلق: خلق، وهي مجع خلقة، وهي الصورة، وروى: روى

  .وهي مجع حزقة، وهي اجلماعة

حويل خلق منهم يف صورة الناس، وهم من جهلهم أنعام، فمن استفهم عنهم مبن فقد أخطأ؛ : يقول
  ألنه للناس، وينبغي أن يقول ما 

  وال أمر بخلق غير مضطغن  أقتري بلداً إال على غرر ال

. اخلطر، وهو ما ال يوثق منه بالسالمة: والغرر. اً بلداًإذا سريت فيها وتتبعتها بلد: اقتريت البالد

  .أي ذو ضغينة: ومضطغن

ال أمر على بلد إال وأنا خماطر بنفسي، وال أمر بأحد إال وهو حمتقد علي وكل أحد عدوي؛ : يقول
  .لفضلي

  إال أحق بضرب الرأس من وثن  وال أعاشر من أمالكهم أحداً

  .ونصب أحق بدالً من أحد. وليس مبصور. حلجارةالصنم، وهو ما عبد من ا: الوثن

ما عاشرت ملكاً من ملوك الناس إال وجدته ال خري عنده وال شر، فكأنه وثن، بل هو أحق : يقول
  .وأوىل بضرب الرأس من الوثن

  حتى أعنف نفسي فيهم وأني  ألعذرهم مما أعنفهم إني

  .أي أفتر: وأين. أشد اللوم: العنف

 ألومهم على ما فيهم من اللوم، فلما وجدم جهلة ال يفهمون قبلت عذرهم إين ال أزال: يقول
  .وصرت أعنف نفسي يف لومهم

  .امللوك الذين تقدم ذكرهم سابقاً: وأراد

  فقر الحمار بال رأٍس إلى رسن  الجهول بال قلٍب إلى أدب فقر

األدب بال قلب وعقل، إم جهال، مفتقرون إىل األدب، وليس هلم عقول، فافتقارهم إىل : يقول
  كافتقار احلمار من غري رأس إىل رسن يقاد به 

  عارين من حلٍل كاسين من درن  بسبروٍت صحبتهم ومدقعين

: والدرن. األرض اليت ال نبات فيها: والسربوت. الفقر الالصق بالدقعاء، وهي التراب: املدقع

  .الوسخ
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الة قد صحبتهم، فكانوا عارين من الثياب قد رب قوم صعاليك من أهايل البادية مدقعني، بف: يقول
  .عالهم الوسخ

  مكن الضباب لهم زاد بال ثمن  باديٍة غرثى بطونهم خراب

  : مجع خارب، وهو سارق اإلبل خاصة، ومكن الضباب، بيضها قال الشاعر: اخلراب

 تشتهيه نفوس العجم وال  ومكن الضباب طعام العريب

وقيل إشارة إىل أم ليس . هلم زاد بال مثن إشارة إىل كوم لصوصاً: وهذه صفات أهل البادية، وقوله
  .هلم زاد إال بيض الضب؛ ألنه ال حيتاج إىل مثن

  وما يطيش لهم سهم من الظنن  فال أعطيهم خبري يستخبرون

  .مجع الظنة، وهي التهمة: والظنن. إذا مل يصب الغرض: طاش السهم

  :  كانوا يظنون يب، يطلعهم على حقيقة حايل كقول اآلخركنت أستر عنهم أمري، وما: يقول

 ال أدري وقد دريت وقلت  وخبرا عن صاحٍب لويت

  كيما يرى أننا مثالن في الوهن  وخلٍة في جليٍس أتقيه بها

أي ورب جليس أظهرت له مثل ما هو عليه من نفسي، لئال يعلم . الضعف: والوهن. اخلصلة: اخللة
  : ومثله آلخر. أين مثله يف الضعف واجلهلهو من حايل، وليظن 

  إذا شئت القيت امرًأ ال أشاكله  ذل النوى دار غربة وأنزلني

    

 ولو كان ذا عقٍل لكنت أعاقله  حتى يقال سجيةٌ أحامقه

  فيهتدي لي فلم أقدر على اللحن  وكلمٍة في طريٍق خفت أعربها

أي بتعريضهم " ولتعرفنهم يف حلن القول: "ه تعاىلكقول. العدول بالكالم عن ظاهره: اللحن بالسكون
  .اخلطأ يف اإلعراب: واللحن بالتحريك. يف القول

رب كلمة خفت يف إظهارها، فلم أقدر على أن أحلن فيها؛ ألين مطبوع على الصواب يف : يقول
  .اإلعراب

  ولين العزم حد المركب الخشن  هون الصبر عندي كل نازلٍة قد

رب كل بلية ترتل يب خفيفة هنية، وأمضيت عزمي فيما أردت، فلني يل كل صعب قد جعل الص: يقول
  .خشن
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 قرنت بالذم في الجبن وقتلٍة  كم مخلص وعالً في خوض مهلكٍة

  .والفتح الوجه الوجيه ها هنا. اسم للحالة: وبالكسر. املرة الواحدة: القتلة بالفتح

 وذكراً حسناً، وكم جبان يف احلرب مل كم شجاع خاض اهلالك فتخلص منه، واكتسب عالً: يقول
  .ينفعه حذره، فقتل واكتسب به مع قتله ذماً

  فهل يروق دفيناً جودة الكفن  يعجبن مضيماً حسن بزته ال

  .اللباس: والبزة. الذي أصابه الضيم: املضيم

ياب جيدة، كما إن الذليل ال يعجبه حسن لباسه، مع كونه ذليالً، فإنه مبرتلة امليت املكفن يف ث: يقول
  .أنه ال ينفع امليت جودة الكفن وحسنه، فكذلك ال ينفعه حسن بزته

  وأقتضي كونها دهري ويمطلني  حاٌل أرجيها وتخلفني !هللا

مفعول أقتضى: ودهري. تعجب!: وهللا. رجوت األمر ورجيته مبعىن.  

قتضي أبداً بكوا، وأطالب ما أعجب حاالً ال أزال أرجوها، فال أصل إليها، وهي ختلفين وأنا أ: يقول
  .حبصوهلا، والدهر يدافعين ا ومينعين عنها

  قصائداً من إناث الخيل والحصن  قوماً وإن عشنا نظمت لهم مدحت

وهي الفرس األنثى : من حجور اخليل: وروى. مجع حصان، وهو الكرمي من الفرس الذكر: احلصن
  .الكرمية

وأراد به مجع اجليوش، . و عشت نظمت هلم قصائد من اخليلمدحت قوماً رجاًء يف العطاء، فل: يقول
  .نظمت: وملا جعلها قصائد قال

  إذا تنوشدن لم يدخلن في أذن  العجاج قوافيها مضمرةٌ تحت

مضمرة وبني أا ختالف سائر : اخليل؛ فلذلك قال: وأراد بالقوايف. اخليل اخلفيفة اللحم: املضمرة
  .ذنالقوايف، ألا ال تدخل يف األ

  وال أصالح مغروراً على دخن  أحارب مدفوعاً إلى جدر فال

  .نصب على احلال من أحارب، وأصاحل: ومدفوعاً ومغروراً. الدخان، وأراد به الغش: الدخن

ال أحارب منهم، وأنا مدفوع إىل حصن، وملتجىء بدار، بل أحاربه يف الفضاء، وإن صاحلت : يقول
لثقة، فال أصاحله وأنا مغرور بظاهره حىت أعلم حقيقة أمره، وأن باطنه أحداً منهم ال أصاحله إال بعد ا

  .كظاهره
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أراد ال أترك شيئاً يف صدري : وقيل" هدنةٌ على دخن"واألصل فيه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وال أقعد عن ثأري، وال أبقى غاية من التشفي إال بلغتها

  ي صم من الفتنحر الهواجر ف  الجمع بالبيداء يصهره مخيم

إذا : وقيل. إذا أذابت دماغه: وصهرته الشمس وصهدته وصفرته. إذا ضرب خيامه فيه: خيم باملكان
أي أفعل ذلك يف هذه . نصب على احلال: عند انتصاف النهار يف الصيف وخميم: واهلاجرة. أحرقته
  .احلروب: مجع أصم، وهو الصلب، وأراد بالفنت: والصم. احلالة

 أحارب من أحارب يف فضاء، وأضرب خيمي ا، وأقاسي حر الشمس، وأثري الفنت إين: يقول
  .للجمع: والضمري يف يصهره. الشدائد

  على الخصيبي عند الفرض والسنن  الكرام األولى بادوا مكارمهم ألقى

  .مبعىن الذين: األوىل

وجودة فيه وهو يتصرف إن الكرام الذين ماتوا تركوا مكارمهم على املمدوح، فمكارمهم م: يقول
  .فيها كما يشاء

 اليتامى بدا بالمجد والمنن له  فهن في الحجر منه كلما عرضت

إن املكارم صارت يف حجره، ملا مات عنها الكرام فتكفل هو حبفظها، فكلما عرضت له : يقول
 مصاحل اليتامى وهو الكرم واملنن، فقدم النظر يف: اليتامى، وهي اليت يف حجره لينظر فيها، بدأ باد

  .اليت مات عنها الكرام، وألقوها عليه

 يخلص بين الماء واللبن رأي  قاٍض إذا التبس األمران عن له

  .أي ظهر: وعن. يف موضع رفع، أي هو قاض: قاٍض

  .إذا التبس األمر واختلط، ظهر له رأي نافذ، حبيث ميكن أن يفصل بني املاء واللنب: يقول

  مجانب العين للفحشاء والوسن  يلتهالشباب بعيد فجر ل غض

    

إنه يسهر يف ليله للصالة والتفكر فيها؛ ليكسب : قيل. بعيد فجر ليلته: وقوله. هو شاب: يقول
  .الفخر والشرف، فيطول عليه ليله لذلك

وأنه ال ينظر . مثالً للشباب: مثالً للشيب، والليل: معناه أن الشيب بعيد عنه، فضرب الفجر: وقيل
  .فاحشة، وال ينام الليلإىل 
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  وطعمه لقوام الجسم ال السمن  شرابه النشح ال للري يطلبه

  .القليل من الشراب دون الري: النشح باحلاء واجليم

  .يعين أنه ال ينال من دنياه إال كدر نفسه

  السر والعلن: والواحد الحالتين  الصدق فيه ما يضر به القائل

  .بتداء وفيه خربهنصب الصدق بالقائل وما رفع باال

  .إنه يقول احلق وإن كان عليه، وسره مثل عالنيته وال يضمر رياًء وال خيانة أبداً: يقول

  ومظهر الحق للساهي على الذهن  الحكم عي األولون به الفاصل

إنه يفصل األحكام اليت عي ا املتقدمون من : الفهم يقول: والذهن والذهن. الذكي الفطن: الذهن
  .يظهر احلق لألبله الغافل، على املخاصم اجليد الذهن، الكثري الفطنةاحلكام و

  .يظهر احلق الذي ذهب عن أذهان الناس وخفي عنهم: وعلى الثاين

  جدي الخصيب، عرفنا العرق بالغصن  نسب لو لم يقل معها أفعاله

ف عرق الشجرة إن أفعاله تشبه أفعال جده، فلو مل ينتسب لعرفنا أنه من ولده، كما تعر: يقول
  .بغصنها، ويستدل به عليها

  ن العارض الهتن ابن العارض الهتن  الهتن ابن العارض الهتن اب العارض

  .الغزير الكثري الصب، وهو وصف للسحاب: واهلنت. السحاب: العارض

  .إن املمدوح وأجداده أسخياء كالعارض اهلنت: يقول

  لعلم في قرنآباؤه من مغار ا  صيرت أول الدنيا أواخرها قد

  .أي جيد الفتل، واستعاره ها هنا يف إحكام العلم: حبل مغار: يقال

إن آباءه عاملون بالسري واألخبار وضابطون لأليام، فقد مجعوا بني ما مضى من أحوال الدنيا، : يقول
 وهو احلبل الذي يشد به البعري إىل: وما يأيت من بعد يف علمهم، كما جيمع البعران يف مغار واحد

  .اآلخر

 كان فهمهم أيام لم يكن أو  كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا

  .مل يكن بالياء رداً إىل الفهم، وبالتاء رداً إىل الدنيا: روى

  .كأم ولدوا يف الزمن األول وشاهدوا أحواله وأحوال أهله: يقول

  من المحامد في أوقى من الجنن  على أعدائهم أبداً الخاطرين
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  . به كالترس وحنوهاجلنة ما يتقى

  .إن حمامدهم تقي أعراضهم فإذا خطروا على أعدائهم مل يقدروا على ذمهم، لكثرة من ميدحهم: يقول

إم إذا خطروا برماحهم على أعدائهم ال يظفرون م لقصورهم : إنه يصف شجاعتهم فيقول: وقيل
راضهم، فكأم منها يف عنهم، وإن حمامدهم وهي اخلصال اليت فيهم من الشجاعة وغريها تقي أع

  .سالح أوقى من سائر األسلحة

  يزيل ما بجباه القوم من غضن  إلى إقباله فرح للناظرين

  .الناظرين: القوم. تكسر اجللد وتثنيه: الغضن

  وبإقباله إليهم تنبسط وجوههم ويزول التكسر عن جباههم . من نظر إليه فرح بلقائه: يقول

  من راحتيه بأرض الروم واليمن  مال ابن عبد اهللا مغترفٌ كأن

وإمنا خص أرض . إن معروفه يسافر فيصل إىل من نأى عنه، فكأنه يوصله إليهم من راحتيه: يقول
الروم واليمن ألا معروفة بسعة املال، فيشري إىل اية اجلود، ألن أمواله إذا كانت مغترفةً إليها، دل 

  .على كثرة عطائه

  وال من البحر غير الريح والسفن  لثٍقلم نفتقد بك من مزٍن سوى 

  .الندى، والوحل: اللثق

وكذلك أنت البحر يف . أنت كالسحاب املغيث، إال أن الوحل غري موجود فيك، ألنه أذى: يقول
  .فال يفقد فيك من البحر إال رحيه وسفنه، اليت ال تعلق هلا باجلود، فأنت أفضل منهما بكثري: السخاء

  ومن سواه سوى ما ليس بالحسن  ح منظرهمن الليث إال قب وال

أنت أسد، ال يفقد فيك إال قبح منظره، وال يفقد فيك من سوى األسد إال ما هو قبيح غري : يقول
  .مستحسن، فهو غري موجود فيك

  حتى كأن ذوي األوتار في هدن  احتبيت بأنطاكية اعتدلت منذ

  .جلسة خمصوصة ويكىن ا عن السيادة: االحتباء

  .منذ وليت وسدت بأنطاكية سكن أهلها وزالت أحقادهم فكأم مصاحلون: يعين

 السجود فال نبتٌ على القنن من  ومذ مررت على أطوادها قرعت

  .مجع قنة وهي أعلى اجلبل: والقنن. ذهاب الشعر عن الرأس: والقرع. اجلبل: الطود
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تعظيماً لك، فاحنسر النبات عن ملا مررت على جبال أنطاكية سجدت لك، وأطالت السجود : يقول
  .رأسها، فصارت قرع

أنك ملا مررت عليها وجاوزا ومل : يعين. أي خال عنه: إنه من قوهلم قرع اإلناء عما كان فيه: وقيل
تقم ا، خلت عن السجود بعد ما مل تكن خالية منه، ألنك وأصحابك شغلتها بالسجود حني نزلت 

  .إعظاماً لك، فاحنسر عنها النبات. لسجودأي قرعت إىل ا: قرعت: وروى. فيها

  أغنى نداك عن األعمال والمهن  مواهبك األسواق من صنع أخلت

  .مجع املهنة، وهي اخلدمة والتبذل: واملهن. احلاذق بالصناعة: الصنع

إنك أغنيت مجيع الناس حىت خلت األسواق من الصناع، وأغنيت الناس عن الصنائع واخلدمة، : يقول
  .نك قد كفل حاجام وسد خالمألن إحسا

  وزهد من ليس من دنياه في وطن  جود من ليس من دهٍر على ثقٍة ذا

زهد من يعلم أنه راحل عنها، . جودك باألموال، جود من يعلم أا زائلة عنه، وزهدك يف الدنيا: يقول
  ! فليس يرى دنياه من مجلة وطنه، فال يغتر ا وال يثق بكونه فيها

  وذا اقتدار لساٍن ليس في المنن  ةٌ لم يؤتها بشرهيب وهذه

  .القوة: مل يؤت أحد من البشر مثل هيبتك، وقدرة اللسان اليت لك ليست يف قوة أحد، واملنة: يقول

  .أراد بالثاين نفسه: وقيل

أن مدحي إياك وإنشادك القصيدة، ليس يف مقدور أحد مثل ذلك، وال ألحد من القوة مثل : يعين
  . املدحقويت يف

  تبارك اهللا مجري الروح في حضن  وأوم تطع قدست من جبٍل فمر

  .أجند من رأى حضناً: ويف األمثال. اسم جبل بنجد: حضن

أي طهرت : قدست. أي أشر من اإلشارة إن شئت، فإم يطيعونك: مر الناس إن شئت، وأوم: يقول
  .اهللا الذي أجرى الروح يف جبلشبهة باجلبل لعظم هيبته ومهته وثبات عزه فتبارك . من جبل

وتشكو شوقها إليه، وطول ! وورد على أيب الطيب كتاب من جدته ألمه من الكوفة تستجفيه فيه
غيبته عنها، فتوجه حنو العراق ومل ميكنه دخول الكوفة على حاله تلك، فاحندر إىل بغدد، وقد كانت 

وغلب !  فقبلت كتابه ومحت لوقتها سروراً بهجدته يئست منه، فكتب إليها كتاباً يسأهلا املسري إليه،
  : فقال يرثيها ويتحسر على وفاا يف غيبته ويفتخر بنفسه! الفرح على قلبها فقتلها
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  فما بطشها جهالً وال كفها حلما  أال ال أرى األحداث حمداً وال ذماً

، ألا تأيت من غري قصد، إين ال أظهر للحوادث وال أريها محداً وال ذماً، ألا ال تستحق ذلك: يقول
وذلك فعل اهللا تعاىل، فال أمحدها إذا أمسكت وال أذمها إذا أصابتين؛ ألن بطشها ليس بفعل منها 

  .فأعده جهالً منها، وال كفها حلماً، فال معىن للمدح وال للذم هلا

  يعود كما أبدى ويكرى كما أرمى  إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى

  .زاد: وأرمى. ينقص:  ويكرى.أصله بدأ: أبدى

إن اإلنسان إذا بلغ الغاية من عمره، أخذ يف النقصان إىل أن يعود إىل ما كان عليه، ابتداء من : يقول
  .مرجع الفىت: إىل مثل متعلق بقوله: العدم وإىل يف قوله

  قتيلة شوٍق غير ملحقها وصما  اهللا من مفجوعة بحبيبها لك

إنه تعظيم حلاهلا يف : وقيل. أي كان اهللا لك حافظاً. لك اهللا دعاء هلا: وقوله. املتأملة للمصيبة: املفجوعة
وهذا الشوق الذي قتلها ال يلحق ا عاراً؛ !! العيب، أي أا ماتت شوقاً إليه: شدة فجيعتها، والوصم

  .ألنه شوق لولدها

  وأهوي لمثواها التراب وما ضما  إلى الكأس التي شربت بها أحن

  .إقامتها: ومثواها. و املوته: الكأس

  .أشتاق إىل املوت بعدها؛ ألحلق ا، وأحب التراب، وما ضمها من القرب ألجل إقامتها فيه: يقول

  وذاق كالنا ثكل صاحبه قدما  عليها خيفةً في حياتها بكيت

 خيفة وحقبة أي مدة من: أي يف زمان وروى. نصب على الظرف: وقدما. موت الولد احلميم: الثكل

  .الدهر

بكيت عليها قبل موا خوفاً من أال ألقاها، وذاق كل واحد منا ثكل صاحبه قدمياً؛ مبا كان : يقول
  .بيننا من طول الفرقة وبعد املشقة

  مضى بلد باق أجدت له صرما  قتل الهجر المحبين كلهم ولو

  .املرثية: وفاعله. أي جددت: أجدت

ترها ودينها، فلو كان اهلجر يقتل مجيع احملبني ملا كان أهل إن أهل بلدها كانوا حيبوا؛ لس: يقول
وقد جددت هذه املرأة . بلدها والذين حيبوا باقني بعدها، بل كانوا ميضون مبضيها وال يبقوا بعدها
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  .هلم قطيعة

    

  تغذى وتروي أن تجوع وأن تظما  منافعها ما ضر في نفع غيرها

. عها، غري حمذوف العائد إىل ما وأضاف املصدر إىل املفعولمنافعها ما ضرها يف نف: تقدير البيت

بسؤال : "أي من دعائه اخلري، وقوله". ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري: "وحذف الفاعل كقوله تعاىل
  .أي سؤاله نعجتك". نعجتك

ريها، أا كانت تضر بنفسها لتنفع غ: يعين. إن منافع هذه املرأة فيما يضرها عند نفع غريها: يقول
وإن ذكل كان نفعاً هلا، ألا كانت تؤثر غريها على نفسها فتجوع وتظمأ، فكأن جوعها إذا أشبعت 

واملصراع الثاين . غريها يقوم هلا مقام غذائها، وكذلك عطشها إذا أروت غريها يقوم مقام ارتوائها
  .تفسري األول

ث فيما يضر غريها وبأن جتوع وتظمأ، إن اهلاء يف منافعها لألحداث أي منافع األحدا: وقال ابن جىن
  : كما قال. أا تريد أن لك الناس فتخلوا منهم الدنيا: يعين. وهذا ضار لغريها

  كالموت ليس له ري وال شبع

  .إن يف مبعىن الالم، أو مبعىن مع: وقيل

 دهتني لم تزدني بها علما فلما  عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا

  .مبعىن الذي: وقيل.  أي قبل صنعها بنا:ما مبعىن املصدر

كنت عرفت الليايل وسوء صنيعها قبل وقوع ما أوقعت، فلما أوقعت ما أوقعت، وابتلتنا : يقول
  .مبوت اجلدة، مل تصبين الليايل بشيء مل أعرفه من أحواهلا، ومل تزدنا علماً بسوء تصرفها

  ها غمافماتت سروراً بي، فمت ب  كتابي بعد يأٍس وترحٍة أتاها

  .نصب سروراً وغماً على املفعول له

إن كتايب أتاها بعد ما يئست مين، وحزنت على فراقي، فماتت سروراً يب ومت من الغم الذي : يقول
  .حصل يل مبوا

أعد الذي ماتت به بعدها سما  على قلبي السرور فإنني حرام  

ملا كان سبب .  وذلك عندي كالسم!إن السرور حرام على قليب؛ ألن موا كان بالسرور: يقول
  .موا هو السرور، وال ينبغي ألحد أن يقرب السم من قلبه
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  ترى بحروف السطر أغربةً عصما  من خطي ولفظي كأنها تعجب

هو الذي إحدى رجليه بيضاء، : وقيل. مجع أعصم، وهو الذي يف أحد جناحيه ريشة بيضاء: العصم
  .وذلك ال يكاد يوجد

وكانت تنظر إليه وتكرر النظر اشتياقاً إيل واستعجاباً؛ ألن عندها أين قد ! بت من كتايبإا تعج: يقول
  .مت، فكأا ترى غراباً أعصم؛ لفرط التعجب

  محاجر عينيها وأنيابها سحما  حتى أصار مداده وتلثمه

  .ما حول العينني: واحملاجر. السود: السحم

  .ها وعينيها وهي تبكي، حىت اسودت أنياا وحماجرهاأا مل تزل تقبله ومتسح به على وجه: يعين

 حبي قلبها بعد ما أدمى وفارق  رقا دمعها الجاري وجفت جفونها

  .أي انقطع: رقا

أا كانت تبكي علي وحتزن بسبيب، فأراحها املوت من البكاء علي والوجد يب، فجفت دموعها : يعين
  . دمهوفارق حيب قلبها مبوا بعد ما كان جرحه وأسال

  أشد من السقم الذي أذهب السقما  يسلها إال المنايا، وإنما ولم

مل يصربها عين إال املوت، الذي هو أشد من السقم الذي كان ا؛ ألن السقم يزيل الصحة، : يقول
  .واملوت يزيل احلياة ويبطلها

  وقد رضيت بي لو رضيت لها قسما  لها حظاً، ففاتت وفاتني طلبت

  .ا حظاً بالعود إىل العراق، واستدعائها إيل حيث كنتطلبت هل: يقول

الذي هو ! طلبت هلا باملفارقة والغربة حظاً من الدنيا، فقد ماتت هي وفاتين ذلك احلظ املطلوب: وقيل
وقد كانت راضية من الدنيا كلها مبقامي عندها، لو كنت أرضى هلا بذلك القسم، . لقاؤها أو غريه

  . لنفسهالكن مل أرض هلا مبا رضيت

ومعناه أا كانت راضية يب لو رضي اهللا تعاىل يب هلا، وأن أكون : لو رضيت بضم الراء: وقد روى
  .عندها، ولكنه مل يرض بذلك

  وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصما  أستسقيي الغمام لقبرها فأصبحت
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قوة والشجاعة، وكنت أدعو كنت قبل موا أطلب هلا احلظ بالقنا واحلرب، وأدفع بالقتال وال: يقول
على ما جرت به عادة . عدت أدعو لقربها وأستسقي الغمام له! القنا لصب الدماء، فلما ماتت

  .العرب

  فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى  قبيل الموت أستعظم النوى وكنت

ه صغرى، أي فراقها، وهي ساملة، فاآلن صار النوى الذي كنت أستعظم. كنت أستعظم النوى: يقول
  .من حيث املوت

  فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى؟  أخذت الثأر فيك من العدى هبيني

    

لو كان موتك على يد عدو، لكنت آخذ الثأر منه، ولكنين ال أقدر على أخذ الثأر من احلمى : يقول
  .اليت قتلتك

  ولكن طرفاً ال أراك به أعمى  انسدت الدنيا علي لضيقها وما

نسدت الدنيا علي لضيقها، ولكن بسبب فقدك، والعني اليت ال أراك ا عمياء، فلذلك ما ا: يقول
  انسدت علي الدنيا وضاقت 

  لرأسك والصدر اللذي ملئا حزما  أسفاً أال أكب مقبالً فوا

  : وهو مثل قول األخطل. اللذين، فحذف النون لطول االسم: أراد باللذي

  لوك وفككا األغالالقتال الم  كليٍب إن عمي اللذا أبني

  .إذا أقبل على الشيء: وأكب

يتأسف على فوته االنكباب على رأسها وصدرها مقبالً ووصفها بأا كانت ذات حزم ورأى، 
  .جودة الرأي: واحلزم

  كأن ذكي المسك كان له جسما  وأال أالقي روحك الطيب الذي

الذي رائحته : والذكي.  وقد يؤنثيذكر يف األغلب: والروح. أن ال أالقي، فسكن ضرورة: أصله
  .حادة

يتأسف على فوته املالقاة ا ليلقى روحها، مث وصف احلب الذي هو قالب الروح بأنه كان من ذكي 
  .املسك

  .تأسف أنه مل ميت فيلقى روحها يف األرواح: وقيل
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  لكان أباك الضخم كونك لي أما  لم تكوني بنت أكرم والدٍِ ولو

  .لعظيم القدرهو الشريف ا: الضخم

  .لو مل يكن لك أب شريف، لكان كونك يل أماً يشرفك، ويغنيك عن شرف اآلباء: يقول

  فقد ولدت مني آلنفهم رغما  لذ يوم الشامتين بموتها لئن

أي يوم موا فإن لقائي سيفهم، ألا ولدت رجالً يرغم أنفهم . لئن سرت األعداء مبوا: يقول
  .ويذهلم

 قابالً إال لخالقه حكما وال   غير نفسهتغرب ال مستعظماً

وال يرضى حبكم ! وال يرى أحداً فوقه!! إنه تغرب، ال يستعظم أحداً إال نفسه: يذكر نفسه ويقول
  .أحد إال حبكم اهللا تعاىل

  وال واجداً إال لمكرمٍة طعما  سالكاً إال فؤاد عجاجٍة وال

 وال يلتذ بطعم شيء إال طعم املكرمة، وليس تغريه مل يزل يف تغربه سالكاً، وسط غبار احلرب،: يقول
  !! جلمع املال مع الذي واهلوان

  وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى  ما أنت؟ في كل بلدٍة: يقولون لي

  .مبعىن الذي: والثالثة. على أي صفة أنت؟ وكذلك الثانية: أي. استفهام: ما األوىل

حايل، ويسألون عن مرامي، وأنا ال أخربهم حبايل، فإا كل بلدة دخلتها فأهلها يستعظمون : يقول
  .أعظم من أن تسمى

امللك، أو : كأنه أراد! ما أبتغيه جل أن يسمى: ما الذي تبتغي؟ فجوايب: أراد أم إذا سألوين: وقيل
  .النبوة، أو اإلمامة

  جلوب إليهم من معادنه اليتما  بنيهم عالمون بأنني كأن

  .لليتم، غري أنه قدمه يف اللفظ، وهو مؤخر يف املعىن: واهلاء يف معادنه. للشامتني: الكناية يف بنيهم

فكأم يعلمون أين أجلب إليهم اليتم من معادنه، بأن أقتل أباءهم ! إن أبناء أعدائي يفرون مين: يقول
  .وكثرة سؤاهلم تدل على ذلك! فأؤمتهم

  جمع الجد والفهمابأصعب من أن أ  الجمع بين الماء والنار في يدي وما

فهما !! إن اجلمع بني املاء والنار يف موضع واحد، ليس بأصعب من اجلمع بني البخت والعلم: يقول
  .مرتالن يف االستحالة مرتلة واحدة
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  ومرتكب في كل حاٍل به الغشما  مستنصر بذبابه ولكنني

إين وإن مل تساعدين األيام، : يقول. الظلم: والغشم. حده: السيف، فأضمره، وذبابه: أراد بالذباب
  .من قول عمرو بن معد يكرب. أطلب النصر بالسيف، وأرتكب الظلم، حىت أنال به ما أريد أخذه

 تحية بينهم ضرب وجيع  وخيٍل قد دلفت لها بخيٍل

  وإال فلست السيد البطل القرما  يوم اللقاء تحيتي وجاعله

  .السيد الرئيس: القرم

رب، ضربت وجوههم بالسيف، وأقمته مقام التحية وإن مل أفعل فلست بسيد أعدائي يوم احل: يقول
  .شجاع، وال كرمي مطاع

 شيٍء ممكن لم يجد عزما فأبعد  إذا فل عزمي عن مدى خوف بعده

  .فاعله: وعزمي. فاعل فل: خوف: قوله

 خزفاً من بعده، كلما رمت أمراً بعيداً فأكسر عزمي: يعين. إذا كسر عزمي؛ خمافة بعد املدى: يقول
فلم أظفر مبطلوب أبداً، فإنه إمنا يدرك بصحة العزم، وأقرب األشياء تناوالً إذا مل يكن عزم على تناوله 

  .فهو أبعد األشياء

    

أراد أين إذا تركت أمراً بعيداً خوفاً من بعده؛ النفالل عزمي دونه، فإين أركب ما هو أبعد منه، : وقيل
  .ريض نفسي للقتل وطلب املوتحيث مل يتقدمه عزم، من تع

إذا تركت األمر لبعد تناوله وعسر : يقول. جيوز أن يكون مراده بذلك الدعاء على نفسه: قلت
ما وصلت أبداً إىل مرام أصعب، على جهة : فكأنه يقول. مرامه، فأبعد األشياء إمكاناً مل جيد عزمي

  .الدعاء

  حم والعظمابها أنفٌ أن تسكن الل  لمن قوٍم كأن نفوسنا وإني

كأن نفوسهم، غري أنه خيتار رد الكناية إىل اإلخبار عن النفس؛ ملا فيها من : كان القياس أن يقول
  .مبالغة املدح

إنا خنتار املوت ونلتذه؛ فكأن نفوسنا تأنف أن تسكن العظم واللحم، فتحب مفارقتهما وحترص : يقول
  .على التخلص منهما

  ويا نفس زيدي في كرائهها قدما  أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي كذا
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أراد أنا مثل قومي، ال أرغب يف الدنيا، فمىت شئت أيها : وقيل. هكذا مذهيب: أي. كذا أنا: يقول
  .الدنيا فاذهيب، ويا نفسي ازدادي يف كراهة الدنيا وشدائدها، فإين ال أبايل بالدنيا وحياا، وخياالا

  تني مهجةٌ تقبل الظلماوال صحب  عبرت بي ساعةٌ ال تغرني فال

يعين إمنا أريد احلياة للعز، فكل ساعة ال أكسب فيها عزاً أماتين اهللا . أي مضت. غربت وعربت: روى
  .قبلها، وال صاحبت نفسي حمتملةً للظلم، وفرق اهللا بيين وبينها

  وجعل قوم يستعظمون ما قال يف آخر هذه القصيدة فقال 

   تحسدن على أن ينئم األسداال  أبياتاً نأمت بها يستكثرون

وأراد بتصغريها أا صغرية إىل . تصغري األبيات: الصوت واألبيات: والنئيم. أي صوت: نأم ينأم
أي على . مبعىن املصدر: وأن مع الفعل. ونصب األسد بتحسدن أي ال حتسدون األسد. جنب فعله

  .نئيمه

 فأنا األسد، واألسد ال حيسد على زئريه؛ ألن إم استعظموا هذه األبيات، وفعايل أعظم منها،: يقول
  .فعله أعظم من صوته، فال ينبغي أن حتسدوين على ذلك

  أنساهم الذعر مما تحتها الحسدا  لو أن ثم قلوباً يعقلون بها

  .للقلوب: لألبيات، ويف ا: اهلاء يف حتتها

  .ذعر واحلسد الذي هم عليهلو كان هلم قلوب فيها عقول ألنساهم ما تضمنته أبيايت من ال: يعين

  وقال ميدح القاضي أبا الفضل أمحد بن عبد اهللا بن احلسن األنطاكي 

  أقفرت أنت وهن منك أواهل  يا منازل في القلوب منازل لك

  .مجع آهلة، أي عامرة: أواهل

 إين أذكرك وأذكر أهلك، وقد: أي. يا منازل أحبائي، لك منازل يف قليب، أنت نازلة فيها: يقول

  .وقوله هن أي املنازل اليت يف قليب عامرة بذكرك وذكر أهلك. أقفرت أنت عن أهلك النازلني بك

 يبكي عليه العاقل أوالكما  يعلمن ذاك وما علمت، وإنما

  .واهلاء يف عليه لألوىل. أي املنازل اليت يف القلب: يعلمن

لك، فلما علمت أنك قد أقفرت، منازلك يف قليب عاملةٌ بأنك قد أقفرت، وأنت ال تعلمني ذ: يقول
  .فكانت هي أوىل بأن يبكى عليه منك؛ ألنك غري عاقلة. وتأملت، وحزنت، وهي عاقلة

  .أراد أا تعلم ما يصيبها من أمل الشوق وأنواع اهلم، وأنت اجلاهلة بذلك فهي أوىل بالبكاء: وقيل
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زل فيك، فالعاقل منكما وهو قليب أوىل معناه أا عاملة برتولك فيها، وأنت مجاد ال تعلمني من ن: وقيل
  .بأن يبكى عليه؛ لرتولك فيه

  !فمن المطالب والقتيل القاتل؟  الذي اجتلب المنية طرفه وأنا

ومثله . ألن بعضي قتل بعضي! فمن أطالب بدمي؟ واملقتول هو القاتل! طريف جلب إيل هالكي: يقول
  : قول اآلخر

  أذت ناراً بيدي أشعلتها في كبدي

  : أحسن من ذلك قول ابن املعتزو

  فصرت أمسي صريع بيني  كنت صباحي قرير عيني

 كل تابعٍة خياٌل خاذل من  الديار من الظباء وعنده تخلو

واهلاء . املتأخرة عن القطيع يف املرعى، واملختشية على خشفها: واخلاذل. الغزالة اليت تتبع أمها: التابعة
  .وأنا الذي اجتلب وأراد نفسه:  قولهوعنده راجع إىل الذي يف: يف قوله

ختلو الديار من أهلها الذين هم كالظباء وعند نفسي من كل كالغزالة التابعة للظبية، خيال : يقول
  .متأخر عنهن، كالظبية اخلاذل

من كل تابع أي من كل جارية تابعة ألقارا؛ لصغر سنها كما تتبع الغزال : أراد بقوله: وقال ابن جىن
  .أمها

 قرباً إلي الباخل وأحبها  الئي أفتكها الجبان، بمهجتيال

    

متعلق بفعل مضمر : والباء. أي شجاع: أي أكثرها فتكاً، ورجل فاتك: وأفتكها. اليت: الالئي مجع
  .فلما دل عليه أفتكها حذفه. الالئي أفتكها اجلبان، فتكت مبهجيت: تقديره

وذلك إشارة إىل . ن أقدر على قتلي وفتك مهجيتكا. أن تلك الظباء من كان منها أجنب: واملعىن
  ومنه قول جرير . نفارها، ومن كان منهن أخبل، فهو أحب إيل قرباً؛ ألن الوصل من املمتنع ألذ

 أضعف خلق اهللا أركانا وهن  يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به

 لنا وهن غوافل والخاتالت  لنا وهن نوافر الراميات

وخيدعننا مبواعيدهن . سهام عيون، وينفرن منا والعادة أن ينفر املرمي من الراميإن يرميننا ب: يقول
  .وهن غريرات ال يعرفن مكراً وال خديعة، والعادة أن اخلادع يكون ذا مكر وخديعة
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أراد أن يصطدننا بعيون من غري قصد منهن، ويفسدن قلوبنا من غري إرادن؛ ألننا ننظر : وقيل
  .ل واملصراع الثاين تأكيد كذلكإليهن وهن غواف

  فلهن في غير التراب حبائل  عن شبههن من المها كافأننا

  .مجع حباله، وهي شرك الصائد: شبه النساء ن لسواد أحداقهن واحلبائل. بقر الوحش: املها

إن هذه النساء جازيننا عن بقر الوحش اليت أشبهتها هذه النساء، فاصطدننا كما صدناهن : يقول
حلبائل، غري أن حبائلهن خبالف احلبائل اليت يصطاد ا الوحش؛ ألا نبت يف التراب، وهذه احلبائل با

  .العيون، والقدود، والوجوه، وما أشبهها: هي

  ومن الرماح دمالج وخالخل  طاعني ثغر الرجال جآذر من

  .أوالد بقر الوحش: واجلآذر. مجع ثغرة، وهي النقرة بني بني: الثغر

إن هذه اجلآذر يطعن يف صدور الرجال كما يطعن الفرسان، ورماحهن الدماجل واخلالخيل فهن : يقول
  .هلن مبرتلة الرماح للرجال، ألن يعملن بالقلوب مثل عمل الرماح

  من أنها عمل السيوف عوامل  اسم أغطية العيون جفونها ولذا

األحداق تعمل عمل السيوف، ولوال أا جفوناً؛ ألن ما فيها من . إمنا مسيت أغطية العيون: يقول
  .سيف ملا مسيت أغطيتها جفوناً

  غرى الرقيب بنا ولج العاذل  وقفٍة سحرتك شوقاً بعد ما كم

. أي طلبتك: شجرتك: وروى. أوقدت فيك ناراً: أي: وباجليم. سحرتك باحلاء أي أدهشتك: روى

يون قلبك شوقاً أو مألته ناراً، وأهلبت كم وقفة للوداع، مألت هذه الع: أي ولع يقول: وقوله غرى
  .يف قلبك نار من الشوق، وقد جل العاذل يف العذل، والزمك الرقيب يف احلفظ

  نصٍب أدقهما وضم الشاكل  التعانق ناحلين كشكلتي دون

  .نصب على الظرف، والعامل ما تقدم: ودون. وقفة: على احلال، والعامل فيه: نصب ناحلني

فنا للوداع، وكنا ناحلني، وبقينا دون املعانقة من خوف الرقيب، وكنا قريبني، كم وقفة وق: يقول
كتقارب شكليت نصٍب دقيقتني قريبتني بعضها من بعض، أدقهما الشاكل، وضم إحديهما إىل 

وقد احترز يف ذلك عن البناء ألن الشكلتني إذا اجتمعا يف النصب كانتا . أي قارب بينهما. األخرى
  .وين خيتص بالنصب؛ ألن الفتح ال يكون تنويناًتنويناً، والتن

  أبداً إذا كانت لهن أوائل  ولذ فلألمور أواخر إنعم
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  .أمر من لذ يلذ: لذ

  .اغتنم الشباب وتنعم وتلذذ فإن للشباب آخر، كماله أوله فإن األوائل هلا أواخر: يقول

  روق الشباب عليك ظلٌّ زائل  دمت من أرب الحسان فإنما ما

  .احلاجة: واألرب. أوله: الشبابروق 

وهي حالة الشباب؛ فإن الشباب ال . تنعم ما دمت على حالة متعلق حاجات احلسان البكر: يقول
  : وهو من قول امرىء القيس. يبقى عليك، كالظل الذي ال يبقى بل يزول

  تمتع من اللذات إنك فاني

  : ومثله ليزيد بن معاوية

  فكلٌّ وإن طال المدى يتصرم  خذوا بنصيٍب من نعيٍم ولذٍة

 قبٌل يزودها حبيب راحل  آونةٌ تمر كأنها للهو

احملبوب، فاألجود . فإن أردت باحلبيب. يزودها ويزورها: وروى. السرور: واللهو. مجع أوان: آونة
  .كسر الواو وإن أردت به احملب فالفتح أوىل

  .يف وقت االرحتال، يف اللذة وسرعة الزواليعين أن أوقات السرور سريعة املرور، كأا قبل أحباٍء 

  مما يشوب وال سرور كامل  الزمان فما لذيذٌ خالص جمح

  .أي عصى: مجح

إن الزمان مجوح يكدر اللذات، فكل لذيذ مشوب بالتنغيص، وكل سرور فيه، ناقص غري : يقول
  .كامل

 المنى وهي المقام الهائل يته  حتى أبو الفضل بن عبد اهللا رؤ

    

كل لذة منغصة، حىت رؤية أيب الفضل، فإا منية كل نفس، ولكنها مشوبة باهلول واهليبة؛ فهي : يقول
  .وصفة باهليبة. منغصة من هذا الوجه

  .هذا خملص إىل املدح غريب ظريف، ال أعرفه لغريه: قال ابن جىن

  من جوده في كل فج وابل  طرقي إليها دونها ممطورةٌ
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الطريق الواسع: والفج. للرؤية: ااهلاء يف إليها ودو.  

إن الطرق اليت سلكها إىل رؤيته، كانت غري خالية من عطاياه، اليت هي كاملطر الوابل، فكأن : يقول
  .الطريق أصابه املطر

  تثنى األزمة، والمطي ذوامل  بسرادٍق من هيبٍة محجوبةٌ

  .وقت اإلذنخيمة تضرب على أبواب امللوك لقعود الناس فيها إىل : السرادق

مجع : وذوامل. ضمري اهليبة: وفاعله. أي تصرف: وتثىن. هو ما حياط حول اخليمة مثل السور: وقيل
قيل أراد ا الطرق، أي أن الطريق اليت مررت ا إليه، كانت : وحمجوبة. ذاملة، وهي السريعة السري

  .الناس إليه سريعةعليها سرادق من هيبته، متنع الناس من العدول عنه إىل غريه، ومطايا 

إن رؤيته حمجوبة مهيبة، تصرف األزمة، حىت لو أن املطايا ذوامل يف سريها، واعترضتها هذه : وقيل
  .خوفاً من اإلقدام واستعظاماً هليبته. اهليبة لصرفتها، وعدلت املطية عنها

  ب وللبحار ولألسود شمائل  فيه وللرياح وللسحا للشمس

  .األخالق: الشمائل

لشمس فيه إضاءا ومنفعتها وشهرا وارتفاع حملها، وشبه الريح بدوام عطائه وقوته وكثرة ل: يقول
تقلبه يف احلروب وشبه السحاب جبوده، والبحار وله وسعة صدره وغزارته يف العلم، واألسد يف 

  .إقدامه وشجاعته

  د وملحياة وملممات مناهل  ملعقيان واألدب المفا ولديه

  .املشارب: واملناهل. الذهب: نمن العقيا. أراد

فالذهب لسائله، واألدب لطالبه، واحلياة ألوليائه؛ بالعفو عن . عند موارده هذه أرى أشياء: يقول
  .اجلاين، واملمات ألعدائه

  لسرى إليه قطا الفالة الناهل  لم يهب لجب الوفود حواله لو

وهو . العطشان: والناهل: ي حولهأ: اختالط األصوات وحواله: واللجب. أي مل خيف: لو مل يهب
  .نعت للقطا وهو مرفوع

أي . وهو لسرى إىل ضمري القطا: وأسندت الفعل الثاين. وهو مل يهب: فإن شئت رفعته بالفعل األول
  .وهذا اختيار أهل الكوفة. لو مل يهب قطاة الفالة الناهل جلب الوفود لسرى إليه

  . األول الفاعل، وهو اختيار أهل البصرةفإن شئت رفعته بالفعل الثاين، وأضمرت للفعل
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لوال أن القطا ختاف أصوات الوفود على بابه وحوله، لكانت تسري إليه لتشرب من مناهله : يقول
  .وتفد مع مجلة الوفود إليه

  من ذهنه ويجيب قبل تسائل  بما بك قبل تظهره له يدري

  .مدوحللم: اهلاء يف تظهره ملا ويف له، وذهنه وغريه من الضمائر

  .إنه إذا رآك علم ما يف نفسك قبل إظهارك له وأجابك عن سؤالك: يقول لنفسه أو لصاحبه

  أحداقنا وتحار حين تقابل  معترضاً لها وموليا وتراه

: واالعتراض. ونصب موليا ومعترضا على احلال. رفع ألنه فاعل تراه واهلاء يف هلا لألحداق: أحداقنا

  .لي جنبههو أن ي: وقيل. هو املفاجأة

إن أحداقنا إمنا ميكن أن تراه إذا ويل عنا ظهره، أو يظهر مفاجأة أو مولياً جنبه، فإذا قابلته : يقول
  .لوجهه حتريت من هيبته ونور غرته، فال ميكنك أن تنظر إليه

  كل الضرائب تحتهن مفاصل  قضب، وهن فواصٌل كلماته

مجع الضريبة، وهي حمل : والضرائب. ورأي قواطع، أي تفصل األم: وفواصل. السيوف: القضب
  .الضرب

أي املشكالت عند : إن كلماته قواضب كالسيوف تفصل بني احلق والباطل وكل الضرائب: يقول
  .هذه الكلمات كاملفاصل

 كأن المكرمات قبائل حتى  هزمت مكارمه المكارم كلها

  .وهي مجاعات اخليل: وروى قنابل

  .رم وأبطلتها، فكأا العساكر تقابل بعضها بعضاًإن مكارمه هزمت مجيع املكا: يقول

 الدهيم وأم دفٍر هابل أم  وقتلن دفراً والدهيم فما ترى

: وأفرد الضمري يف ترى، وكان حقه أن يقول. الثاكل: واهلابل. اسم الداهية: ودهيم. اسم الدنيا: دفر

  .وعلى هذا أم زائدة. تريان فاكتفى بالواحدة، كذلك يف هابل

  .اسم الداهية على وجه الكنية: وأم الدهيم. اسم الدنيا: أم الدفر: وقيل

أن : أن مكارمه قتلت بنت الدنيا وبنت الداهية، فالدنيا والداهية قد ثكلتا ابنيهما، يعين: ومعناه
  .مكارمه كفت الناس حوادث الدهر
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  ال ينتهي، ولكل لج ساحل  العلماء واللج الذي عالمة

وشبهه . يصفه بكثرة العلم: وجعله عالمة العلماء زيادة للمبالغة. للمبالغة: م، واهلاءكثري العل: عالمة
  .بالبحر يف علمه وجوده، وفضله على البحر

  ولد النساء وما لهن قوابل  لو طاب مولد كل حي مثله

دن لو طاب مولد كل حي، مثل طيب مولده، ملا احتاج النساء إىل القوابل، حىت ال يشاه: يقول
  .كأنه نزه أمه عن وقوع بصر القوابل على عورا عند الوالدة. املستور من أحواهلن

وأي مدح يف ذلك ويف . أي عالقة له بسهولة الوالدة: وهذا ليس فيه فائدة؛ ألن طيب املولد
  .وإن أراد به سعة الرحم باحنالل الرباط، لكان السكوت عنه أوىل! االستغناء عن القوابل؟

  لدرت به ذكر أم أنثى الحامل  كرم الجنين بيانهلو بان بال

لو تبني اجلنني بالكرم الذي له، لكان بان هو يف بطن أمه، وكانت احلوامل تعلم أنه ذكر أم : يقول
  .وهذا ال طائل فيه وال فائدة. أنثى

  هيهات تكتم في الظالم مشاعل  بنو الحسن الشراف تواضعاً ليزد

اف تواضعاً؛ ألم يف الشرف مشهورون، فتواضعهم ال يضع قدرهم؛ ألن ليزدد هؤالء األشر: يقول
شرفهم ال ينكتم بالتواضع، كما ال ينكتم ضوء املشاعل يف الظالم، بل الظالم يزيدها ضوًءا، كذلك 

  .تواضعهم

  !فبدا، وهل يخفى الرباب الهاطل؟  الندى ستر الغراب سفاده ستروا

. هو الذي فوقه سحاب آخر: السحاب األبيض، وقيل: لربابوا. كجماع اإلنسان: السفاد للطري

  .املتتابع القطر: واهلاطل

  .إم اجتهدوا يف إخفاء عطائهم فظهر ومل ينكتم، بل انتشر كاملطر اهلاطل من السحاب: يقول

  شيم على الحسب األغر دالئل  وهم ال يجخفون بها بهم جخفت

جخفت . شيم تقديره: وفاعل جخفت. هي الدالئل: وقيل. إذ افخر والشيم األخالق: جخف ومجخ
  .م شيم وهم ال جيخفون ا

مع أن تلك . إن شيمهم تفتخر م؛ حللوهلا فيهم، وهم ال يفتخرون ا؛ ألن أخطارهم أعظم: يقول
  .الشيم هي أشرف الشيم، من حيث أا دالئل على حسبهم األغر الكرمي

   عف اإلزار حالحلوصغيرهم  كبيرهم: متشابهي ورع النفوس
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  .السيد: واحلالحل. واحد: عف وعفيف. نصب على احلال: متشاي

صغريهم وكبريهم، وكلهم سادة كرام، عفف اإلزار، ال يقربون : كلهم متشاون يف الورع: يقول
  .الفاحشة وال يسعون إىل زنا، وال ريبة

  مستعظم، أو حاسد، أو جاهل  :افخر فإن الناس فيك ثالثةٌ يا

  .التنبيه: يا هذا افخر فحق لك الفخر، وجيوز أن يكون مبعىن: أي

إما مستعظم لقدرك، وإما حاسد لفضلك، وإما جاهل بك ال : إن الناس فيك ثالثة أقسام: يقول
  : ومثله قول ذي الرمة. يعرف حقيقة حالك

 فأعط اآلن إن شئت أو دع مناها  وما زلت تعطي النفس حتى تجاوزت

 أيحمد أم يذم القائل :عرفوا  ما تبالي بعدماعلوت ف ولقد

أنت علوت حىت استقر عند كل أحٍد علو قدرك، فما تبايل بعد ذلك حبمد حامد وال بذم ذام، : يقول
  .وصارا عندك سواء

  قصرت فاإلمساك عني نائل  عليك ولو تشاء لقلت لي أثني

ك قصرت، فإذا أمسكت عين إن: أثين عليك وأنا مقصر يف وصفك، فلو شئت لقلت يل: يقول
  .وقبلت مدحي مع تقصريي، فكأنك قد أعطيتين سوى ما أعطيت

  .أراد إن مل تعطين على مدحي فقد أحسنت ملا يف مدحي من التقصري: وقيل

 بيتاً ولكني الهزبر الباسل  ال تجسر الفصحاء تنشد ها هنا

  .الشجاع: والباسل. األسد: اهلزبر. ال حتسن: وروى

لكين خالفت سائر . در أحد من الفصحاء أن ينشد يف جملسك بيتاً واحداً؛ هيبةً منكال يق: يقول
  .الفصحاء جسارةً وقوة قلب، فأنا كاألسد الشجاع، فلهذا جتاسرت عليك

  شعري، وال سمعت بسحري بابل  نال أهل الجاهلية كلهم ما

بالسحر؛ من أجل هاروت قرية من العراق، وخصصت : بابل وهي على ما يقال: أرض العراق كلها
إن أهل اجلاهلية ما نالو مثل شعري، وكذلك أهل بابل ما مسعوا مبثل سحري؛ لرقة : وماروت يقول

أن شعري أجود األشعار وأرق من السحر؛ ألن البليغ ميكنه أن يذم : وأراد. ما أستنبط من املعاين
  ".ن البيان لسحراإن م: "وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم! املمدوح، وميدح املذموم

  فهي الشهادة لي بأني فاضل  أتتك مذمتي من ناقٍص وإذا
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إذا رأيت اجلاهل والناقص يذمين، فذلك دليل على فضلي؛ ألنه إمنا يذمين ألنه ضدي كما : يقول
  : قيل

  والجاهلون ألهل العلم أعداء

  : ومثله قول الشاعر

  وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولع

  قول الطرماح ومثله 

 بهم إال كريم الشمائل شقياً  شقي باللئام ولن ترى وإني

 يحسب الهندي فيهم باقل أن  من لي بفهم أهيل عصٍر يدعي

من بين قيس بن : هو املضروب به املثل يف العي، وهو من بين مازن، وقيل: وباقل. تصغري أهل: أهيل
  .ثعلبة

اقل، أن حيسب حساب اهلند، وقد كان من عيه ما ضرب كيف أفهم أهل زماٍن يدعى عندهم ب: يقول
  .به املثل

أن ينظم : فلو قال. هذا غري جيد، ألن باقالً، مل يؤت من احلساب، وإمنا أيت من النطق: قال ابن جىن
  .لكان أشبه بالقصة. أن يفحم اخلطباء فيهم باقل: أو قال. األشعار فيهم باقل

  . للعجز عنهأنه أراد إيراد لفظ احلساب: واجلواب

  للحق أنت وما سواك الباطل  وحقك فهو غاية مقسٍم وأما

  .هو القسم، وهو األوىل: وبالفتح. احلالف: املقسم

أراد أنك السيد : وقيل. أحلف حبقك، وهو اية القسم، أنك ذو احلق، وما سواك ذو الباطل: يقول
  : كقوله. حقاً، وكل سيد سواك فهو الباطل، وال حقيقة له

 ك مستقيم في محالكأن

  والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل  الطيب أنت إذا أصابك طيبه

إذا : إذا أصابك الطيب، فأنت طيبة، واملاء الغاسل أنت: إذا اغتسلت الغاسل، تقديره: وروى
  .اغتسلت

مث صار الغاسل بك المنه . أي تغسل املاء إذا اغتسلت: جيوز نصبه بفعل مضمر يدل عليه الغاسل
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  .االً عليهود

  .وجيوز رفعه فيكون مبتدأ، والغاسل، صفته، وأنت خربه

  .واملاء إذا اغتسلت به، اكتسب منك الطهارة! إن الطيب إذا أصابك يطيب بك: يقول

 بأحسن من ثناك أنامل قلماً  ما دار في الحنك اللسان وقلبت

بتقدمي النون، روى : والنثا. صةممدود، يف احلسن خا: والثناء. مقصور يستعمل يف املدح والذم: الثنا
  .أيضاً

أي ما قيل، وال كتب، أحسن : ما دار يف الفم اللسان، وال قلبت األنامل قلما بأحسن من ثناك: يقول
  .من أخبارك، ومدحك

  .ما أنشد أحد وال كتب أحسن من شعري يف مدحك وثنائي عليك: وقيل

   :وقال ميدح أخاه أبا سهل سعيد بن عبد اهللا األنطاكي

  تدمى، وألف في ذا القلب أحزانا  علم البين منا البين أجفانا قد

  .قد علم البني أجفاناً منا البني، وتدمى األجفان، وهي حال هلا: تقديره

قد علم البني بيننا أجفاننا البني فال تلتقي بكاًء وسهراً، وتدمى يدل عليها، ألن البكاء وطول : يقول
كذلك مجع البني يف قليب هذا أحزاناً، فليس فيه سروراً، كما ال نوم يف السهر يؤديان إىل اإلدمان، و

  .العني

 الحي دون السير حيرانا ليلبث  أملت ساعة ساروا كشف معصمها

  .موضع السوار من اليد: املعصم

رجوت وقت سري قومها أن تكشف هي معصمها ليقف قومها متحريين عند رؤيته؛ لنوره : يقول
  . ضوئه، فأمتتع أنا بالنظر إليها، والوقوف معها ساعةوحسنه ويتعجبوا من

  صون عقولهم من لحظها صانا  بدت ألتاهتهم فحجبها ولو

: نصب؛ ألنه مفعول صان، وفاعله: وعقوهلم. رفع؛ ألنه فاعل حجبها: وصون. أي حريم: أتاهتهم

  .ضمري صون

. فحجبوها صيانة لعقوهلم من حلظهالو بدت هذه املرأة بأمجعها؛ حلريم وأذهبت عقوهلم؛ : يقول

  .فحجبها صونٌ صان من حلظها: وتقديره

  يظل من وخدها في الخدر حشيانا  وحاديها وبي قمر بالواخدات
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  .باخلاء من اخلشية: الذي عاله البهر من التعب، وروى: واحلشيان. اإلبل السراع: الواخدات

البهر عند إسراع اإلبل يف السري، . أا يأخذهاأفدي باإلبل وحاديها وبنفسي قمراً، صفتها : يقول
  .لنعومتها

أن هذا القمر الكافل باإلبل وحاديها : أراد. أا ختشى عند شدة سريها من شدة إقالقها إياه: وباخلاء
  .وبنفسي، وأمرنا إليه وسرورنا بوصاله، وحزننا لفراقه، فهو املتصرف فينا كما يشاء

  إذا نضاها ويكسى الحسن عريانا  الثياب فتعرى من محاسنه أما

أن الثياب حتسن به، ال أنه : نصب على احلال، املعىن: وعرياناً. للثياب: والتأنيث. للقمر: التذكري
وإذا عري هو من الثياب اكتسى حسناً . حيسن ا، فإذا أخالها عريت من حماسنه اليت اكتسبتها منه

  .أكثر وأزيد من لبسه الثياب

    

  حتى يصير على األعكان أعكانا  م المستهام بهالمسك ض يضمه

  .مجع العكن، وهو ما يتكسر يف أسفل البطن من الشحم والسمن: األعكان

كما ينضم العاشق إىل املعشوق، . إن املسك يعبق جبسمها، ويضمه كأنه عاشق له، ويلصق به: يقول
  .حىت يصري املسك أعكاناً فوق أعكاا

 كل عزيٍز بعدكم هانا فاليوم  بصريقد كنت أشفق من دمعي على 

كنت قبل الفراق أمسك عن البكاء؛ خوفاً على بصري أن يصبه دمعي، فاليوم ملا نأيتم طال : يقول
  ! بكائي وهان علي كل عزيز

 وللمحب من التذكار نيرانا  تهدي البوارق أخالف المياه لكم

  .وعىن باحملب نفسه. السحائب ذات الربق: البوارق

ن السحائب ذوت الربوق، دي إليكم فروع املياه، وأهدت إيل نار الشوق، عند تذكري إ: يقول
  .إياكم

أين إذا رأيتها تذكرت عهدي معكم، فأهلبت يف أحشائي نار الشوق إليكم، فجعلت السحائب : يعين
  .مجع خلف، وهو للناقة مبرتلة الثدي للمرأة: واألخالف. املطر لكم والربق يل

  قلب إذا شئت أن يسالكم خانا  ألهوال شيعنيقدمت على ا إذا
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  .طيب النفس عن املفقود: السلو، والسلوة، والسلوان

إذا أردت اإلقدام على األمور اهلائلة، فإن قليب يشيعين على كل هول، إال الصرب عنكم، فإن : يقول
  .قليب ال يشيعين على ذلك، بل خيونين وخيالفين؛ ألن ذلك أعظم من كل هول

 أعاتبه صفحاً وإهوانا وال  فسيجد من بالسوء يذكرنيأبدو 

صفحاً على : ونصبه. إهانة: واالستعمال يف القياس. جاء به على األصل يف الصحيح للضرورة: إهواناً
دليل . أصفح عنه صفحاً، وأهينه إهواناً، وال أعاتبه: أي. على املصدر، بفعل مضمر: املفعول له، وقيل

  .على احملذوف

ا ظهرت فإن من يذكرين بسوٍء يف حال الغيبة يسجد يل هيبةً مين، وال أعاتبه على ما يذكرين إذ: يقول
  : ومثله جلميل. وإهانة. به من السوء صفحاً

 من هذا؟ وقد عرفوني :يقولون  إذا أبصروني طالعاً من ثنية

 النفيس غريب حيثما كانا إن  وهكذا كنت في أهلي وفي وطني

 أهلي ووطين، مل أخل من حاسد حيسدين على فضلي، ويذكرين بسوٍء من هكذا كنت بني: يقول
ورائني، فإذا ما ظهرت له يسجد يل والشريف حيثما كان غريب، ال خيلو من حاسٍد وال عاتب، 

  .فكنت أبداً غريباً ذا الوجه؛ ألين مل أجد من يشاكلين ويوافقين

 إذا حاناالكمي ويلقاني  ألقى  محسد الفضل، مكذوب على أثري

مل أزل حمسوداً ومكذوباً على أثري؛ ألنه مل ميكن ألحد أن يواجهين بالسوء، ومل أزل شجاعاً : يقول
  .ويلقاين الشجاع، إذا دنا هالكه

  وال أبيت على ما فات حسرانا  أشرئب إلى ما لم يفت طمعاً ال

ال أمد عنقي فيما ال يصل : لصفحاً يقو: نصب على املفعول له، أو على املصدر، كما يف قوله: طمعاً
لكيال تأسوا على : "إيل طمعاً فيه، وإن فاتين شيء مل أحتسر عليه، وكأنه أخذ هذا املعىن من قوله تعاىل

  ".ما فاتكم

  ولو حملت إلي الدهر مآلنا  أسر بما غيري الحميد به وال

لت أيها اإلنسان إىل الدهر أي ال أسر مبا آخذه من عطاء الناس؛ ألن املعطي هو احملمود به، ولو مح
أن : يعين. مآلناً من العطاء، فإين ال أفرح به، بل إمنا أسر مبا أعطى غريي مبا فيه من الثناء واحلمد

  .رغبيت يف احلمد منه يف الصلة
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  ما دمت حياً وما قلقلن كيرانا  يجذبن ركابي نحوه أحد ال

أي ال . واهلاء يف حنوه ألحد. الرحل بأداتهواحده كور، وهو . الرحل: والكريان. أي حركن: قلقلن
  .ما دمت وما قلقلن نصب على الظرف: وما يف قوله. جيذبن أحد ركايب

أي ما دامت . ال جيذب إبلي أحد من امللوك حنوه ما دمت حياً، ودامت اإلبل حترك رحاهلا: يقول
  . هذا املمدوح أحداًأي ال أقصد بعد. بعده أحد: وروى. تسري اإلبل، أي ال أقصد أحداً أبداً

 سعيد بن عبد اهللا بعرانا إلى  لو استطعت ركبت الناس كلهم

  .لو قدرت ركبت الناس كلهم، كما يركب البعري: يقول

إن أمة من الناس يقتضي ركوا، : وقصدت عليهم هذا املمدوح، وأراد بذلك أكثر الناس؛ ألنه يقال
املصدر الواقع : أحدها:  مجع بعري، ونصبه جيوز من أوجه:والبعران. وقد بني أنه أراد البعض فيما يليه

  .موقع احلال، أي ركبتهم مثل البعران، مث حذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه

  .بإضمار فعل دل عليه ركبت، أي صريم بعراناً: والثاين

    

 ففسره باملعىن ركبت الناس احتمل الركوب واالستيالء والقهر،: على التمييز؛ ألن قوله: والثالث
  .امتأل اإلناء ماًء: املقصود، ونصبه على التمييز كقوهلم

  عما يراه من اإلحسان عميانا  فالعيس أعقل من قوم رأيتهم

فالعيس أعقل من قوم رأيتهم عمياناً، عما يراه املمدوح من اإلحسان، وما يأتيه من الكرم : تقديره
  ". إال كاألنعام، بل هم أضل سبيالًإن هم: "والشرف، وذلك مأخوذ من قوله تعاىل

  ذاك الشجاع وإن لم يرض أقرانا  الجواد وإن قل الجواد له ذاك

حنن نصفه باجلود، وذلك أقل أوصافه، ونصفه بالشجاعة، وهو ال يرضى قريناً ينازله؛ ألن : يقول
  .الشجعان دونه وال يستطيعونه

  ه عزانافلو أصيب بشيٍء من  المعد الذي تقنو يداه لنا ذاك

: وقنوت الشيء أقنوه. املعد، وهو الذي أعد لريب الزمان: وروى. مبعىن: أعد واستعد. املدخر: املعد

  .إذا اكتسبته

إنه جيمع األموال ليفرقها علينا، فنحن أحق ا منه، فإذا أصيب بشيء من ماله عزانا عليه؛ ألنه : يقول
  .لنا دونه، وإن كان يف يده
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 حتى توهمن لألزمان أزمانا   أنملهخف الزمان على أطراف

هان الزمان على أنامله، فيصرفه كيف شاء، كما يصرف الزمان أهله، فكانت أنامله أزمنة : يقول
  : ومثله قول اآلخر. لألزمنة

 الدهر من حاٍل إلى حال وتنقل  الذي تنزل األيام منزلها أنت

  لباع جذالناوالسيف والضيف رحب ا  الوغى والقنا والنازالت به يلقى

  .املسرور: اجلذالن. واسع القلب: ورحب الباع. مصائب الدهر: النازالت

  .أنه ال يضيق صدره حبوادث الدهر النازلة: يعين

  ومن تكرمه والبشر نشوانا  تخاله من ذكاء القلب محتمياً

الطعام؛ ألن قلة كأنه حمتم من . من فرط ذكائه: حمتمياً، من االحتماء، وهو قلة األكل ومعناه: قوله
ملتهباً أي من احلمى، : وقيل. األكل حتد الفهم، وتقوى احلواس، كما أن كثرة األكل تعمي القلب

أنه من حدة ذكائه كأنه متوقد، ومن كثرة كرمه وبشره وسهولة خلقه كأنه : واحلرارة، ومعناه
  .سكران

  في جوده وتجر الخيل أرسانا  الحبر القينات رافلةً وتسحب

  .متبخرة! ورافلة. مجع قينة وهي اجلارية مقنية: مجع حربة وهي ضرب من ثياب بدوية وقينات: احلرب

  .إنه حيب القينات جيليهن حللهن فهن يسحنب ذيوهلن وآالن واخليل يسحنب أرسان: يقول

  كمن يبشره بالماء عطشانا  يعطي المبشر بالقصاد قبلهم

بل إعطائه القاصدين، وقبل وصوهلم إليه، وأنه يفرح ذه إنه يعطي من يبشره بالقاصدين، ق: يقول
وذلك . كمن يبشره املبشر باملاء وهو عطشان: وتقديره. البشارة كما يفرح العطشان إذا بشر باملاء

  .حال

  في قومهم مثلهم في العز عدنانا  بني الحسن الحسنى فإنهم جزت

: وأراد. العز صفة متقدمة بعدنان: وقيل. يف موضع جر بدل من العز: وعدنان. احلسىن: فاعل جزت

  .والضمري يف إم لقومهم. بين عدنان، وهو أبو العرب، من ولد إمساعيل

هم أشراف : أي. جزت احلسىن بين احلسن، فإم يف قومهم يف الشرف، مثل قومهم يف عدنان: يقول
  .يف الغر عدنانا: وروى. قومهم، كما أن قومهم أشراف عدنان

 ونحن نراه فيهم اآلنا إال   من مجٍد لسالفهمما شيد اهللا
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  .ما رفع اهللا آلبائهم السابقة، من اد والعز، إال وحنن نرى مثله يف هؤالء اآلن: يقول

 الخط واللفظ والهيجاء فرسانا في  إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا

  .أي حاذق فيه. فالن فارس هذا األمر: يقال

  .أي يف مشهد حدثهم فرسانا:  هذه األمور كلها، ولقواإم متقدمون يف: يقول

  أو ينشقون من الخطى ريحانا  يردون الموت من ظمأ كأنهم

  .الرماح املنسوبة إىل اخلط، وهي قرية بساحل البحر يعمل فيها الرماح: اخلطى

رماح رحيام، كأن املوت ماء وهم إليه ظماء فهم يردون املوت كما يرد الظمآن املاء، وكأن ال: يقول
  .فهم يتلذون م، كما يلتذ باستنشاق رائحة الرحيان

 ثابتاً في اللسان، ثم شبه به السنانوالناس يشبهون األلنة باألسنة، وهو قد عكس ذلك وجعله مضاء. شبه مضاء أسنتهم في الطعن، بمضاء ألسنتهم في النطق

    

  .نصب على الصفة لبين احلسن جماز: الكائنني

  .إم أعداء أعدائي، وأولياء أوليائي: يقول

  ظمى الشفاه، جعاد الشعر غرانا  لو حواها الزنج النقلبوا خالئقٌ

مجع : ملن الشفاه والغران: ويروى. دقيق الشفة: وقيل.  أظمى وظمياء، وهو اسم الشفةمجع: الظمى
  .أغر، وهو األبيض

هلم خالئق حسنة، لو كانت يف الزنج لتحولوا عن سوادهم وصاروا بيض الوجوه، مسر الشفاه، : يقول
  .جعاد الشعور

  .وإمنا قال ذلك ألن شفاهم بيض، وشعورهم قطط

  .فوق السبط: والرجل. وفوق الرجل. ن القططهو الذي دو: واجلعد

لها اضطراراً ولو أقصوك شنآنا  يلمعياتٌ تحبهم وأنفس  
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  .إذا كان ذكياً فطناً: رجل يلمعي وأملعي: يقال

نصب على : وشنآنا. أنفس كرمية فطنة، حتبهم ألجلها اضطراراً، وإن أبغضوك وأبعدوك: يقول
  .التمييز

  والداٍت وألباباً وأذهاناو  الواضحين أبواٍت وأجبنٍة

وهي : أخبية: وروى. مجع اجلبني: وأجبنة. أو هو نعت لبين احلسن. نصب على التمييز: الواضحني
  .مصدر األب: واألبوة. مجع خباء، ووضوحه؛ لغشيان القصاد

إن غرم واضحة، أي صرحية، وكذلك جباههم واضحة، أي حسان املنظر، وهم أشراف من : يقول
  .يعرف ذلك كل أحد: يعين. ات، وعقوهلم وخواطرهم واضحةقبل األمه

 إن الليوث تصيد الناس أحدانا  يا صائد الجحفل المرهوب جانبه

واهلاء يف . إن جررته فهو صفة للحجفل: واملرهوب. مجع واحد واألصل وحدان، فأبدل: أحدان
  .فهو صفة للصائد واهلاء عائد إليه: وجانبه. جانبه تعود إليه

  .لك فضلٌ على األسد؛ ألنك تصيد اجليش كله، واألسد يصيد الناس واحداً واحداً: يقول

 يهب الوهاب أحيانا وإنما  وواهياً كل وقٍت وقت نائله

  .خربه: مبتدأ، ووقت نائله: وكل وقت. نصب؛ ألنه منادى نكرة، ونكره للتعظيم: واهباً

  .أنت ب دائماً، واألجواد يهبون يف وقت دون وقت: يقول

 ثم اتخذت لها السؤال خزانا  أنت الذي سبك األموال مكرمةً

  .إذا أذابه وجعله قطعة واحدة: سبك الذهب

. سبك األموال مكرمة: قوله. فكأنك سبكتها وجعلتها مكرمة، مث جعلت السائلني خزاناً هلا: يقول

  .مبعىن صاغها كما يقول سبكت الذهب خلخاالً

  أت في السر ما لم تأت إعالنالم ت  منك إذا أخليت مرتقب عليك

  .صادفت مكاناً خالياً: أخليت

  .إنك إذا خلوت، كان عليك رقيب من نفسك، فأنت ال تفعل سراً ما ال تفعله جهراً: يقول

 الذي نام إن نبهت يقظانا أنا  ال أستزيدك في ما فيك من كرٍم
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  .واليقظان ال ينبه

دت منك زيادة، كنت كمن جييء إىل اليقظان فينبهه، إنك قد بلغت الغاية يف الكرم، فإن أر: يقول
  .أنا النائم إن نبهت يقظانا: حيسب أنه نائم وتقديره

  ورد سخطاً على األيام رضوانا  مثلك باهيت الكرام به فإن

  .واهلاء يف به للمثل، وجيوز أن يكون للكرم. أي فاخرت: باهيت

 فال مزيد على ما أنت عليه من الكرم، وكنت باهيت الكرام مبكانك، وعلمت أنك قد بلغت،: يقول
ساخطاً على الزمان؛ لفقد الكرام فيه، فجعلت سخطي عليه رضاً؛ ألن كرمك أزال عن الزمان 

  .سخطي؛ حيث إين رضيت بك عنه

  قدراً، وأرفعهم في المجد بنيانا  أبعدهم ذكراً، وأكبرهم وأنت

 واك إنساناالناس إذ س وشرف  شرف اهللا أرضاً أنت ساكنها قد

أي أنت أكرم الكرام، فذكرك أشهر وقدرك أشرف وجمدك . على التمييز: املنصوبات يف البيت األول
أنت شرف : أي" خلقك فسواك: "ويف القرآن. أي خلقك على استواٍء: أعلى وأرفع، وسواك
  : ومثله. األرض، وزينة الناس

لو كان مثلك في سواها يوجد  لها شرفٌ سواها مثلها أرض  

  .نصب؛ ألنه مفعول ثان من سواك: وإنسانا

  : وقال ميدح أبا أيوب أمحد بن عمران ويذكر مرضاً أمل بأيب أيوب

داني الصفات بعيد موصوفاتها  محاسنه حرمت ذواتها سرب  

: وحماسنه. مرادي سرب: هذا سرب، أو: أي. مجاعة النساء، ورفع؛ ألنه خرب ابتداء حمذوف: السرب

وداين . وقيل سرب رفع باالبتداء، وحماسنه مبتدأ ثان، صفة له. حرمت ذواا خربه: ولهمبتدأ ثان، وق
وإن شئت جعلته . صفة له أخرى: حماسنه وإن شئت جعلته: بدالً من قوله: الصفات إن شئت جعلته

  .خرب السرب

    

 ذواا حملاسنه وجاز أن يكون سرب مبتدأ، وإن كان نكرة؛ ألنه ملا وصفه قربه من املعرفة، واهلاء يف
  .واهلاء يف موصوفاا للصفات. السرب بعينه: ويف حماسنه لسرب وذوات حماسن السرب هي

وهذا السرب صفاته دانية قريبة هي مين؛ ألا . احلسان منه. هذا سرب حرمت ذوات حماسنه: يقول
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النساء املعرب : نفأما املوصوف باحلسن، فبعيد عين، وه. ألفاظ أنا قادر عليها، فمىت شئت وصفتها
  .عنهن بالسرب

  .جييز ذلك: وأبو العباس املربد. ذواا غري جائزة عند البصريني: وإضافة ذوات إىل املضمر يف قوله

  بشراً رأيت أرق من عبراتها  فكنت إذا رميت بمقلتي أوفى

  . للمقلةواهلاء يف عرباا. مجع بشرة، وهي ظاهر اجللد: والبشر. أي أشرف، يعين السرب: أوىف

إن هذا السرب ملا أشرف علي وهي كناية عن علوهن يف هوادجهن للمسري، رميت ببصري : يقول
وإمنا قال ذلك، ألن . بشرات هذا السرب، فرأيت بشراته أرق وأصفى من عربات عيين عند االرحتال

  .الدمع يضرب به املثل يف الصفاء والرقة

  ر حداتهاتتوهم الزفرات زج  عيسهم أنيني خلفها يستاق

كان أنيين على إثر اإلبل اليت كانت عليها اهلوادج سابقاً، فكانت اإلبل تظن زفرايت وراءها أا : يقول
تشتاق عيسهم أنيين خلفها فلشدة شوقها إذا مسعت أنيين : وروى. زجر حداا، فكانت جتد يف السري

  .جدت يف السري لزيادة أنيين

   الموت من تمراتهاشجر جنيت  وكأنها شجر بدت لكنها

  .املوت واملر: روى

إال أين جنيت من هذه الشجر، . كأن هذه العيس، وعليها اهلوادج شجر، لعلوها وارتفاعها: يقول
  .وهو املوت، أو املر، من الثمر! الثمر الذي ليس مبعتاد

  لمحت حرارة مدمعي سماتها  ال سرت من إبل لواني فوقها

جمرى الدمع، وأراد به الدمع هاهنا، ووصفه : على اإلبل بالنار، واملدمعالعالمة اليت تكون : السمة
  .باحلرارة؛ ألن ماء العني إذا كان من احلزن يكون حاراً، وإذا كان من السرور فهو بارد

. ولو كنت فوق هذه اإلبل راكباً! ال سرت أبداً، وال قدرت على السري: يدعو على اإلبل فيقول هلا

  .ليها ومتحوا حبرارا أثر مساا، وتذهب شعرها كما متحوه الناركانت دموعي تسيل ع

  وحملت ما حملت من حسراتها  وحملت ما حملت من هذي المها

  .بقر الوحش: املها

ليتين محلت ما عليك من النساء، ومحلت أنت ما محلت من حسرات : يقول دعاء لنفسه، وعلى اإلبل
  .فراقهن
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ت ما عليك من هذه النساء ومحلت أنت حسرايت اليت أحتملها؛ ألين لو كنت فوقك حلمل: وقيل أراد
  .إذا محلتهن فرقت بينك وبينهن حسرايت لتبعدهن عنك

 عما في سراويالتها ألعف  إني على شغفي بما في خمرها

  .شدة احلب: الشغف

: ومثله. أكف نفسي عن مواقعتهن. إين على شدة كلفي مبا يف مخر هذه النساء، وهي الوجوه: يقول

  : قول العباس بن األحنف

  عف الضمير ولكن فاسق النظر

 في كل مليحٍة ضراتها ة  وترى المروة والفتوة واألبو

  .للمليحة: واهلاء. املفعول الثاين: وضراا. مفعوله: فاعل ترى واملروة وما يتبعها: كل مليحة

ن، فكأن هذه الثالثة ضرات للمالح؛ ملا مانعة يل عنه. مرويت وفتويت وأبويت. ترى التقاء املالح: يقول
  .فيهن من املنع عنها

  في خلوتي ال الخوف من تبعاتها  الثالث المانعاتي لذتي هن

أي اخلوف من : هذه الثالثة منعتين عن لذيت بالنساء يف حال اخللوة؛ ألين ال أخاف تبعات ذلك: يقول
أراد خوف األمل والعقاب، لكن : وقيل. داًالوشاة، أو عشائرهن أو غري ذلك؛ ألين كنت ال أخاف أح

  .األول أوىل

 الجنان كأنني لم آتها ثبت  ومطالٍب فيها الهالك أتيتها

  .مجع املطلب: املطالب

كم من مطالٍب عظيمة اخلطر، فيها اهلالك إذا أتيتها، فآتيتها وأوقعت نفسي فيها وقضيت منها : يقول
  .ليب كأنين غري مالبس هلاحاجيت، وأنا ثابت القلب حىت كنت لثبات ق

  أقوات وحش كن من أقواتها  بمقانٍب غادرتها ومقانٍب

  .للوحش. وكن. مجع املقنب، وهو ما بني الثالثني إىل األربعني من اخليل: املقانب

رب جيش تركته جبيش آخر أقواتاً للوحوش، أي قتلته فأكلته الوحوش، بعد ما كانت : يقول
  .م صعاليك ال قوت هلم إال ما يصيدون من الوحوش والسباعأ: يعين. الوحوش قوتاً له

  أيدي بني عمران في جبهاتها  غرر الجياد كأنما أقبلتها
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مث شبه غرر اجلياد وما يف جبهاا من البياض، ببياض أيدي بين . أي صرفت وجوه اخليل إليها: أقبلتها
تشبيه؛ ألنه جعل حقيقة البياض أوالً للنعم، مث وهذا مما جرت عادته به يف متكني ال. أي نعمهم: عمران

  .استعمل ها هنا مبعىن النعم: واأليدي. شبه غرر اجلياد بذلك البياض

  في ظهرها والطعن في لباتها  الثابتين فروسةً كجلودها

  .يف موضع جر، صفة لبين عمران: الثابتني

وهي تواتر الطعن يف . ب احلاالتهم أثبت يف ظهور اخليل، من جلودها على ظهورها يف أصع: يقول
  .والطعن واو احلال: والواو يف قوله. صدور اخليل

  والراكبين جدودهم أماتها  بها كما عرفتهم العارفين

أمهات يف اآلدميني خاصة، واألمات : وقيل. إن اهلاء يف األمهات زائدة: يقال. مجع األم: األمات
  .مشتركة

ا نتجت عندهم، وتناسلت يف بيوم، وأجدادهم كانوا يعرفون اخليل وهي تعرفهم؛ أل: يقول
  .يركبون أمهات هذه اخليل

أراد أم عارفون باخليل لكثرة فراستهم هلا، وكذلك آباؤهم وأجدادهم كانوا من الفرسان : وقيل
  .العارفني باخليل والفروسية

  وكأنهم ولدوا على صهواتها  نتجت قياماً تحتهم فكأنها

  .قعد الفارس منهم: صهوة الفرس

كأن اخليل ولدت وهي حتتهم، وكأم ولدوا على ظهور اخليل؛ العتيادهم ركوب اخليل مذ : يقول
  .كانوا أطفاالًن وكانت خيلهم مهاراً

: وقيل. كأنه أعضاء هلم، وكأم أعضاء هلا: وقيل. أراد كأا خلقت هلم، وكأم خلقوا هلا: وقيل

  .كأم خلقوا معاً

  مثل القلوب بال سويداواتها  ال كراٍم منهمإن الكرام ب

  .هو حبة فيه، مثل العنبة السوداء: وقيل. الدم الذي يف وسطه: سويداء القلب وسوداؤه

هم يف الكرام كالسويداء يف القلب، اليت ا قوام القلب، فمىت ذهبت، بطل القلب، فكذلك : يقول
  .همالكرام، إذا خلوا منهم، بطل كرمهم واستووا مع غري
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 يغلبها على شهواتها فالمجد  تلك النفوس الغالبات على العال

أم يغلبون الناس على املعايل، فيجوزوا دوم، واد يغلبهم على شهوام، فيحول بينهم : املعىن
  وبينها فال يأتون ما يلحقهم فيه عار وشني؛ ويصرفون شهوام إىل اكتساب اد والرفعة والعال 

 أبى أيوب خير نباتها بيدي  بتها التي سقت الورىسقيت منا

  .سقت: بيدي أيب أيوب، متعلقة بقوله: والياء يف قوله. يدعو أليب املمدوح وأجداده بالسقيا

الذي هو املمدوح، وهو خري نبات : وهي آباؤها، بيد أيب أيوب. سقى اهللا منابت هذه النفوس: فيقول
وجعله خري ما نبت . صفة أليب أيوب: وخري نباا. السحابتلك املنابت؛ ألن جوده أكثر من وبل 

سقت الورى، وهو غري داخل يف : الباء متعلقة بقوله: قيل. أنه خري قومه: يعين. على تلك األصول
  .إن منابتها سقت الورى بيديه: الدعاء، فكأنه يقول

 من سالمتها إلى أوقاتها بل  ليس التعجب من مواهب ماله

  .للمواهب: ها وأوقاااهلاء يف سالمت

ليس التعجب من كثرة هباته، وإمنا العجب من سالمة ماله إىل وقت اهلبة؛ إذ ليس من عادته : املعىن
  .حبس املال

  ما حفظها األشياء من عاداتها  له حفظ العنان بأنمٍل عجباً

نصب : ألشياءوا. يف موضع اجلر، ألنه صفة ألمنل: وما حفظها األشياء. نصب على املصدر: عجباً
  .حبفظها

  : ومثله أليب متام. إذ ليس من عادته أن حيفظ شيئاً وميسكه! عجبت من كيفية حفظه للعنان: يقول

 لقبٍض لم تجبه أنامله دعاها  بسط الكف حتى لوانه تعود

 أحصى بحافر مهره ميماتها  لو مر يركض في سطور كتابه

  .كتابه وكتابٍة على االسم، واملصدر: روى

لو ركض مهره يف سطور كتاب له، ألمكنه أن يضع حافره على كل ميم يف سطوره، ويعدها : يقول
. ألا أصغر أشكال املعجم: وقيل. وخص امليمات؛ ألا مدورة تشبه احلافر. به، لفروسيته وحذقه

 وخص املهر؛ ألنه إذا قدر على أن حيصي ذلك حبافر املهر مع صعوبتها كان ذلك أمكن، وقد بالغ يف

  .لو مر يركض؛ ألنه إذا فعل ذلك وهو يركض كان يف حال الترفق وعدم الركض أمكن عليه: قوله

 من اآلذان في أخراتها حتى  يضع السنان بحيث شاء مجاوالً
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  .مجع اخلرت، وأراد هاهنا ثقب األذن: واألخرات. أي يف حال اجلوالن مع األقران: جماوالً

    

ه األقران حيث أراد، حىت لو أراد أن يضعه يف خرت األذن وضع السنان يف حال جماولت: يقول
جماوالً؛ ألنه إذا فعل ذلك بالفرسان يف حال ااولة يف احلرب، ففي : وبالغ يف وصفه بقوله! ألمكنه

غري ذلك احلال أقدر، ألن الرجل قد يكون حاذقاً بالطعن يف أوقات اللعب، فإذا حضر يف احلرب 
  .ع الطعن يف اهليجاء، ال الطعن يف امليدانيف موض: حتري، وهلذا قال

قوائمهن من آالتها ليست  تكبو وراءك يا بن أحمد قرح 

: لكل جواٍد كبوة، ولكل صارٍم نبوة، ولكل عامل هفوة والقرح: إذا عثر، ويف املثل: كبا الفرس يكبوا

  .مجع قارح، وهو الفرس إذا دخل يف السادسة، وطلعت قوارحه، وهي أنيابه

من آالت جرى . أي ليست قوائم جتاريك. اهلاء يف آالا تعود إىل وراءك؛ ألا مؤنثة:  ابن جىنوقال
  .خلفك شبه املمدوح بفرس سابق، وجعل من يباريه يف اد خيالً قرحاً جتري وراءه

أي من باراك يف . من جاراك كبا خلفك، وخانته قوائمه؛ ألا ليست من آالت اجلري خلفك: يقول
  .عجز عن سعيك؛ ألنه ليس له آلة كآلتكجمدك 

أن القرح إذا اتبعتك وطلبت حلاقك كبت، فكأن : يعين. إن اهلاء يف آالا ترجع إىل القرح: وقيل
قوائمها ليست من آالا؛ ألا تنصرف عن إرادا، ولكنها آلة لتلك، من حيث دلت على سبقك، 

  .إظهار عجز من يسابقكوأظهرت قصورها عن حلاقك، فكأنك استعنت ا على 

  أجرى من العسالن في قنواتها  الفوارس منك في أبدانها رعد

  .مجع قناة: والقنوات. االضطراب: والعسالن. مجع رعدة: الرعد

فكأن ذلك أجرى يف . إن الفرسان إذا رأوك أو مسعوا بذكرك اضطربوا وارتعدوا؛ خوفاً منك: يقول
  .أجرى من التحرك يف قنواا: ومعىن اللفظبدم من اضطراب رماحهم واهتزازها، 

  بك راء نفسك لم يقل لك هاتها  خلق أسمح منك إال عارفٌ ال

  .مقلوب رأى: راء

فرأى نفسك ومل يستوهبها منك، فجوده يف . ليس أحد أمسح منك إال رجل يعلم حال جودك: يقول
  .ترك ذلك يزيد على جودك

 ورات من آياتهاالس ترتيلك  غلت الذي حسب العشور بآيٍة
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: وحسن ترتيلك. مجع عشر وهي عشور القرآن: والعشور. يف الكالم: وغلط. يف احلساب: غلت

  .فمن عد العشور يف القرآن آيات السور، ومل يعد تالوتك منها فقد غلط. آية من آيات القرآن

واهلاء . آية من القرآنكما ال يقدر أن يأيت مبثل ! أن تالوتك معجزة ال يقدر أحد أن يأيت مبثلها: يعين
  .يف آياا للسور أو للعشور

ويبين عتق الخيل في أصواتها  تبين في كالمك ماثالً كرم  

  .الكرم: والعتق. أي قائماً ظاهراً: ماثالً

  .إن حسن صوتك وكالمك يدل على كرمك، كما أن صهيل الفرس يدل على كرمه: يقول

  ار من هاالتهاال تخرج األقم  زوالك عن محلٍّ نلته أعيا

  .الدائرة اليت حول القمر: اهلالة

  .ال يقدر أحد أن يزيلك عن حملك وشرفك، كما ال خيرج القمر عن هالته: يقول

 أنت الرجال وشائقٌ عالتها  ال تعذل المرض الذي بك، شائقٌ

خرب : قوشائ. إذا محلته على االشتياق. اسم الفاعل، من شقته أشوقه شوقاً: وشائق. التعذل: وروى
  .للرجال: بالتاء واهلاء: وعالا. نصب بشائق األول: والرجال. مبتدأ: وأنت. مبتدأ

ال تعذل املرض الذي بك، أو ال تلوم املرض الذي بك؛ ألنه قصدك زائراً، كما تزورك : يقول
  .القصاد، وأنت تشوق األمراض إىل زيارتك، كما تشوق الرجال

   قبل مضافها حاالتهافأضفت  نوت سفراً إليك سبقنها فإذا

للرجال، : واهلاء. للعالت: وسبقن. فعل الرجال: ونوت. بالتاء، أي سبقتها قد صحف: ومن روى
إذا قمت : مصدر، من قولك أضفت الرجل إضافةً ومضافاً: وكذلك يف مضافها وحاالا واملضاف

  .بضيافته

ك، فأنزلتها يف جسمك وأضفتها قبل إن الرجال إذا نوت سفراً إىل لقائك، سبقتها العالت إلي: يقول
  .أي عالت الرجال. فأضفت حاالا: وتقديره. أن تضيف الرجال

  ما عذرها في تركها خيراتها؟  الحمى الجسوم فقل لنا ومنازل

  .اهلاء يف عذرها للحمى ويف خرياا للجسوم

هلا، وعدوهلا إىل ما إن منازل احلمى اجلسوم، فإذا وجدت خري اجلسوم فما عذرها يف تركها : يقول
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فأنت ملا كان جسمك خري اجلسوم قصدته رغبة فيه من غريه، كما أن من له منازل كثرية ! هو دوا؟
  .فإنه يرتل فيما كان منها خري وأحسن

 األعضاء ال ألذاتها لتأمل  أعجبتها شرفاً فطال وقوفها

    

  .لألعضاء: واهلاء فيها. مبعىن: األذاة، واألذى

  .أعجبتها لشرفك وفضلك؛ فطال وقوفها؛ لتأمل األعضاء ال لتؤذيهاإنك : يقول

 بذلت لهذه صحاتها حتى  وبذلت ما عشقته نفسك كله

  .للنفس: واهلاء يف صحاا. ملا: اهلاء يف عشقته وكله

  !! قد بذلت كل ما عشقته نفسك، حىت بذلك حلماك صحة نفسك: يقول

 اد من غاباتهااآلس وتعودك  حق الكواكب أن تعودك من علو

  .تعودك وتزورك: لغة يف عال وروى: علو

على الكواكب أن تعودك من السماء، وجيب على األسود أن تعودك من أماكنها؛ ألنك تشبه : يقول
  .واجلنس مييل إىل اجلنس. واألسود بشجاعتها. الكواكب بضيائها

 والطير من وكناتها فلواتها  والجن من ستراتها، والوحش من

  .وكراا: وروى. مجع وكنة، وهي مواقع الطري، حيثما وقعت: تالوكنا

  .أنه جيب على كل ما يف العامل أن يعودك: املعىن

  كنت البديع الفرد من أبياتها  األنام لنا فكان قصيدةً ذكر

  .واملمدوح مبرتلة البيت البديع الفرد من أبيات تلك القصيدة. الناس مبرتلة القصيدة: يقول

  .هذا البيت هو البديع الفرد من هذه القصيدة: فتح بن جىنقال أبو ال

 كمماتها ومماتها كحياتها  في الناس أمثلةٌ تكون حياتها

  .أي أشباه: وأمثلة. تدور حياا: روى

  .أراد أن الناس أمور ال خري عندها وال شر، فموا وحياا سواء: وقيل. أن أشباه الناس: يعين

  حتى وفرت على النساء بناتها  لهاالنكاح حذار نسٍل مث هبت

مثل هذه األمثلة، فتركت بنات النساء عليهن، مل أتزوج ! إن التزوج رمبا ينتج ولداً ال خري فيه: يقول
  .منهن واحدة
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 البرية الستقل هباتها ملك  فاليوم صرت إلى الذي لو أنه

  .هبهم لسائل الستقلهمفاليوم رأيت أفضل الناس وأكرمهم، فلو ملك اخللق كلهم مث و: يقول

  نظرت وعثرة رجله بدياتها  مسترخص نظر إليه بما به

  .فعل الربية: نظرت

ولوفدت الربية عثرة رجله ! لو اشترت الربية نظرةً إليه، بعيوا اليت تنظر ا، لكانت رخيصة: يقول
  .أي ديات الربية، لكانت رخيصة: بداياا

  .واألول أوىل. للرجل: وقيل. للربية: اء يف دياا قيلونظر وعثرةٌ مرفوعان مبسترخص واهل

  : وقال ميدح علي بن أمحد بن عامر األنطاكي وفيها يفتخر ويصف ما القاه يف طريقه

  !وحيداً، وما قولي كذا ومعي الصبر  أطاعن خيالً من فوارسها الدهر

ليس : من يعينين، مث رجع وقالوأنا وحيد ليس يل ! أطاعن خيالً، والدهر واحداً من فرساا: يقول
قويل كذلك، بل معي صربي يعاونين على دفع هذه اخليل، اليت هي الدهر، وحوادثه منها، وأراد أين 

  .أقاسي خطوب الدهر

  وما ثبتت إال وفي نفسها أمر  مني كل يوٍم سالمتي وأشجع

ٍل جسيم، وما ثبتت إن سالميت أشجع مين؛ ألا ثبتت على حاهلا يف كل أمٍر عظيم وهو: يقول
أن بقاء سالميت يدل على أمر : يعين. سالميت يف هذه األخطار العظيمة، إال ويف نفس السالمة أمر

  .عظيم يظهر مين

  !أمات الموت أم ذعر الذعر؟: تقول  باآلفات حتى تركتها تمرست

! ومن سالميتأي تعودت إلقاء نفسي يف اآلفات والشدائد، حىت تركت اآلفاق متعجبة مين : مترست

  ! لعل املوت قد مات، واخلوف خاف أن خيالط قليب: يقول

  سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر  إقدام األتي كأن لي وأقدمت

  .السيل الذي يأيت من بلد إىل بلد فلم يصبك مطره: األيت

سي هذه، إن إقدامي على الشدائد كإقدام السيل الذي ال يرد يف شيء، فكأن يل نفساً غري نف: يقول
  !.حيث ال أبايل الكها، وكأن يل عند نفسي ذخالً، أريد أن أتلف نفسي ألجلها

  فمفترقٌ جاران دارهما العمر  النفس تأخذ وسعها قبل بينها ذر
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  .الروح: أراد بالنفس

دع نفسك تأخذ من الدنيا ما قدرت عليه من العلو والشرف، قبل أن تفارق اجلسد، فإما : يقول
  .بد من افتراقهما، والعمر دارمها، والبد من نفاذ العمر فإذا نفذ افترقاجاران فال

  فما المجد إال السيف والفتكة البكر  تحسبن المجد زقاً وقينةً وال

ال تشغل نفسك باللهو والشراب، فإنه ليس مبجٍد، وإمنا اد حيصل بالسيف واإلقدام على : يقول
  .احلرب

  لك الهبوات السود والعسكر المجر  أعناق الملوك وأن ترى وتضريب

  .الغبار الكثري: اهلبوة

    

ليس اد إال السيف، وليس البكر إال الفتك باألعداء، وقتل امللوك، وزعامة اجليش، فريى : يقول
وفسر . غبار العسكر العظيم، فتكون زعيماً هلم تقودهم حيث شئت: واهلبوة. السواد: لك الغبار

  .تأخذ وسعها: اد بقولهذين البيتني ما أر

  تداول سمع المرء أنمله العشر  في الدنيا دوياً كأنما وتركك

  .أا تذهب عليه وجتيء: وتداوهلا للسمع. للمرء: واهلاء. فاعل تداول: أمنله العشر

شبه الصوت الذي يكون يف احلرب بصوت البحار الذي يسمعه اإلنسان، إذا سد بأنامله أذنيه أراد 
  .ا تقدم ذكره، وأن تترك يف الدنيا أصوات العساكر على هذا الوصفأن اد م

 على هبٍة فالفضل فيمن له الشكر  إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقٍص

فالفضل ! إذا كان فضلك ال يرفعك عن قبول صلة ناقٍص، حىت حتتاج إىل أن تشكره على هبته: يقول
  .له ال لك؛ ألن اليد العليا خري من اليد السفلى

أراد بذلك أنه إذا اضطرتك شدة الزمان إىل شكر الناقص من الناس ألجل ما تتبلغ به : قال أبو الفتح
  .إىل مكان الفرصة، فالفضل فيك ولك ال للممدوح املشكور

  .وأراد األول وهو الظاهر

 فقٍر فالذي فعل الفقر مخافة  ومن ينفق الساعات في جمع ماله

ألنه أبداً يف غم الفقر، !! ال؛ خوفاً من الفقر، فما يفعله هو الفقرمن يفن عمره يف مجع امل: يقول
  .ويشقى مبا جيمع وال ينتفع به
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  عليها غالم ملء حيزومه غمر  ألهل الجور كل طمرٍة علي

  .احلقد: والغمر. الصدر: واحليزوم. قيل إا الفرس العالية املشرفة: الطمرة

كل فرس طمرة، عليها كل غالم قد امتأل صدره باحلقد واجب علي أن أقصد كل ملك جائر ب: يقول
  .وحمبة احلرب

  كئوس المنايا حيث ال يشتهى الخمر  بأطراف الرماح عليهم يدير

كل غالم يدير على أهل اجلور، بأطراف الرماح كئوس املنايا يف مضايق احلرب، اليت ال يشتهى : يقول
  .فيها شرب اخلمر

 وبحٍر شاهٍد أنني البحر جبال  لوكم من جباٍل جبت تشهد أنني ا

كم من جبال قطعتها، فلو نطقت لشهدت أنين مثلها؛ لثبايت على احلاالت، ولوقاري، وكم من : يقول
  .حبر قطعته، لو نطق لشهد أنين حبر مثله؛ لسخائي وبعد غوري

!  هلاأراد أن اجلبال تشهد أين مثلها؛ من حيث أا تندق حتت حوافر خيلي، فتصري أرضاً: وقيل

  .والبحر يصري مغموراً خبيلي، فتكون به اخليل حبراً، والبحر قطراً

  واسط الكور والظهر: من العيس فيه  مكان العيس منه مكاننا وخرٍق

: وفيه. مثل مكاننا، مث حذف املضاف: أي. خربه: ومكاننا. ابتداء: عطف على جبال ومكان: وخرق

بدل من : وواسط. خلرق: والضمري. عيس الكائنة فيهأي من ال. مع ما يتعلق به حال من العيس
  .معطوف على واسط: والظهر. وجيوز أن يكون تفسرياً له. مكاننا

كم من أرض واسعة جئتها، وكانت اإلبل تسري فيها أبداً، فكأا واقفة يف وسطها ال تربح عن : يقول
  .ظهورها

  .وسط، الذي يركب فيه الراكب: وواسط. الرحل: والكور

  على كرٍة أو أرضه معنا سفر  بنا في جوزه وكأننا يخدن

وهذا البيت . املسافرون: والسفر. للخرق: واهلاء يف جوزه. وسطه: وجوزه. السري السريع: الوخد
  .يتعلق مبا قبله

أن اإلبل تسري بنا وسط هذا اخلرق، وال تربح منه، حىت كأننا على كرٍة؛ ألن من شأن الكرة : ومعناه
: هذا بيان لقوله. ض سرياً، وليس هلا حالة االستقرار، حىت كأن األرض مسافرة معناأن تقطع األر

  .كأننا على كرة
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وحيتمل أنه أراد كأننا على الفلك الذي يدوم سريه وال ينقطع، وكأن األرض مسافرة معنا، : قلت
  : ولقد أخذ هذا املعىن السري الكندي فقال

 مع الركابيسير  حسبناه  وخرٍق طال فيه السير حتى

  على أفقه من برقه حلٌل حمر  وصلناه بليٍل كأنما ويوٍم

  .لليوم: اهلاء يف أفقه وبرقه

وكم من يوم وصلنا سريه بسري الليل، فكأن برق ذلك اليوم املطري، على أفق هذا اليوم حلل : يقول
  .محر

  على متنه من دجنه حلٌل خضر  وصلناه بيوٍم كأنما وليٍل

  .السود: لدائم املنن، وأراد باخلضرالسحاب ا: الدجن

أي : رب ليل وصلنا سراه بسري النهار، فكأمنا على منت هذا الليل من العتمة، حلل خضر: يقول
  .لون السماء: من صحوه، فيكون أراد باخلضرة: وروى. سود

  عال لم يمت، أو في السحاب له قبر  ظننا تحته أن عامراً وغيٍث

  .جد املمدوح: عامر

    

 يف هذه األبيات أنه كان يواصل سريه بسراه، يف املطر والغيم والربق، حىت وصل إىل املمدوح، يصف
  .مث شبه كثرة الغيث، جبود عامر

من كثرة الغيث ظننت أنه رفع إىل السماء، أو قربه يف السحاب، فهو جيود به فينهمل هذا : فيقول
  : وهو من قول أيب متام. املطر من جوده

 فال يرقا لهن مدامع حبيباً  ر غيبن تحتهكأن السحاب الغ

  يجود به لو لم أجز ويدي صفر  ابن ابنه الباقي علي بن أحمٍد أو

  .وجيوز رفعه على االبتداء. النصب؛ عطفاً على عامر: األوىل يف ابن ابنه

  .لوال أين مررت ذا الغيث، ويدي خالية منه، لظننت أنه من جهة املمدوح: يقول

  سحاب على كل السحاب له فخر  وده مثل جودهوإن سحاباً ج

كما . كل سحاٍب يكون مطره يف الغزارة مثل جود املمدوح، فله على كل السحائب فخر: يقول
  .للممدوح على مجيع األسخياء من الناس، الفخر التام
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لما ضمها صدر  ال يضم القلب همات قلبه فتى ولو ضمها قلب  

  .للهمات: ويف ضمها الثانية. للقلب: يف ضمهاو. للممدوح: اهلاء يف قلبه

إن مهته عظيمة ال يسعها قلب أحد، ولو ضمه مهة قلب أحد، لكان شيء من الصدور ال يضم : يقول
  .ذلك القلب؛ ألن ذلك القلب لعظمه ال يسعه صدر، بل ينشق

  .وإن كان منه منشؤها. أراد أن مهته ال يسعها قلبه؛ للطافته: وقيل

  وهل نافع لوال األكف القنا السمر  كان لوال سخاؤهينفع اإلم وال

  .الغىن: اإلمكان

  .ال ينفعك ماله، الذي ميكنه أن يصلك به، لوال مساحته اليت توصله إليك: يقول

أراد لوال سخاء نفسه وجوده، لكان ال ينفعك كثرة ماله، كما أن القناة ال تنفع للطعن، لوال : وقيل
  .األكف

  كما يتالقى الهندواني والنصر   فيه وعامرقران تالقي الصلت

  .أي أتى به قران: وفيه حذف. جده ألبيه: جد املمدوح ألمه وعامر: الصلت

فكان يف ذلك كاملشتري . اللذان كل منهما سيداً شريفاً. ملا اقترن يف نسبه هذا، الشريفان: يقول
  .ما باجتماع السيف والنصرمث شبه اقترا. إذا اقترنا؛ فإنه يدل على ملٍك عظيم. وزحل

  ترى الناس قالً حوله وهم كثر  به صلت الجبين معظماً فجاءا

  .أي واضحة: صلت اجلبني

إن جديه أتيا به وولداه، وهو صلت اجلبني، شريف كبري، ويرى الناس حوله قليلني يف املعىن، : يقول
  .وإن كانوا كثريين يف العدد

  رم المد الذي ماله جزرهو الك  مفدى بآباء الرجال سميدعاً

  .النقصان: واجلزر. الزيادة: واملد. السيد: السميدع

إن الناس يفدونه بآبائهم؛ جلاللته وكثرة نفعه هلم، وهذا هو الكرم الذي يزيد وال ينقص، فهو : يقول
  .خبالف األار، فإنه ال مد هلا وال جزر، وأما كرمه فمد بال جزر. مد بال جز

 في كل ركٍب له ذكر يسايرني  ني الشوق نحوهوما زلت حتى قاد

أي ما زلت أمسع خبربه وكرمه، حىت اشتقت . ما زلت يسايرين ذكره، حىت قادين الشوق حنوه: يقول
  .إىل لقائه فقصدته



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        348

  فلما التقينا صغر الخبر الخبر  األخبار قبل لقائه وأستكبر

  .االختبار: واخلرب. اإلخبار بالشيء: اخلرب

  .أستعظم ما أمسعه من ذكره، فلما رأيته، زاد االختبار على اخلربكنت : يقول

 وآٍة كل ما لقيت نحر بكل  إليك طعناً في مدى كل صفصٍف

: وأراد بقوله. الناقة الصلبة: والوآة. األرض امللساء الواسعة: والصفصف. الغاية يف البعد: املدى

  .خربه: وحنر. قيتهكل ما ل: مبتدأ، وأراد: وكل ما لقيت. أي قطعنا: طعنا

قطعنا إليك بعد كل أرض ملساء، بكل ناقة صلبة، فكل موضع لقيته هذه الناقة، هو حنر يالقيه : يقول
  .أي الناقة ملشقة السري، كأا لقيت حنرها: أراد به مصدر حنرت: الطعن، وقيل

  كأن نواالً صر في جلدها النبر  ورمت من لسعٍة مرحت لها إذا

  .لسع اإلبل فريم موضع لسعتهدويبة ت: النرب

إذا لسعها النرب ورم جلدها، فرقصت واضطربت لشدة لسعته، فكأن النرب صر يف جلدها : يقول
  .فشبه ورم اللسعة بصرة. أي عطية، فهي ترقص فرحاً؛ ألجله: نواال

 في أحوالك الشمس والبدر ودونك  فجئناك دون الشمس والبدر في النوى

بدر يف البعد، ومها دونك يف أفعالك؛ لشرفك وعلوك، وأنت أنفع يف أنت دون الشم وال: يقول
  .املخاوف منهما

  ولو كنت برد الماء لم يكن العشر  برد الماء ال عيش دونه كأنك

  .أبعد أظماء اإلبل: العشر

    

إن كل أحد حيتاج إليك، وال عيش له مع فقدك، كما ال عيش له مع فقد املاء، بل احلاجة : يقول
  .أشد؛ ألن املاء قد يصرب عنه عشرة أيام، إال أنت فال ميكن الصرب عنك ساعةإليك 

  .أراد لو كان برد املاء مثلك، لكانت اإلبل تتجاوز العشر؛ الستقائها بعذوبتك وبرد قطرك: وقيل

فكان ال حيتاج اإلبل . أراد أن جودك كثري، فلو كنت برد املاء لكنت موجوداً يف كل موضع: وقيل
  .الظمأ وإىل الصرب على العطش عشرة أيامإىل طول 

  وهذا الكالم النظم والنائل النثر  إليك العلم والحلم والحجا دعاني
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ونائلك الذي . والنهى واملعىن واحد: وقد روى. دعاين إليك ما فيك من العلم واحللم والعقل: يقول
أن : ألنه روى. ر الذي تقولهوهذا الكالم، والنظم للشع. نثره بني يدي سؤالك، وتفرقه على الناس

  .أراد به كالمه الذي نظمه يف مدحه، وذكر أوصافه: وقيل. املمدوح كان شاعراً حسن الشعر

  إذا كتبت يبيض من نورها الحبر  وما قلت من شعٍر تكاد بيوته

  .وهو أوىل. وقلت على اإلخبار عن النفس. قلت على اخلطاب: روى

  .د نوره يبيض احلرب املكتوب بهدعاين إليك شعري الذي يكا: يقول

  نجوم الثريا أو خالئقك الزهر  المعاني في فصاحة لفظها كأن

كأن معاين هذا الشعر، يف فصاحة لفظها وجودة نظمها، جنوم الثريا، وكأا : خالئفك يقول: وروى
  .يف حسنها، أخالقك احلسنة الطاهرة

  .نظومة جمتمعة، والشعر كذلكوخص الثريا؛ ألا ظاهرة يعرفها كل أحد، وألا م

  وما يقتضي من جماجمها النسر  وجنبني قرب السالطين مقتها

أبعدين من قرب السالطني، بغضي هلم وحقدي عليهم، وكذلك أبعدين عنهم مقاضاة النسر : يقول
  .جبمامجهم

  وأهون من مرأى صغيٍر به كبر  رأيت الضر أحسن منظراً وإني

 رأيت احتمال الضر أحسن وأسهل من رؤية رجل صغري اهلمة متكرب، إمنا باعدم؛ ألين: يقول
وهو . من مرأى صغري على اإلضافة: وروى. من مرٍء صغٍري على أن يكون صغري صفة للمرء: وروى

  .من لقيا صغري: وروى. مصدر رأيت

  أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر  وعيني والفؤاد وهمتي لساني

  .فؤادي: وأراد بالفؤاد. رجل ود، وودود، ووديد: ويقال. مجع ود: أود

تود : وديد لسانك، وعيين: هذه األعضاء اليت مسيتها مين تود األعضاء منك مثلها، فلساين: يقول
أي وهي . عطف على هذه األعضاء: تود مهتك، والشطر: وديد فؤادك، ومهيت: عينك، وفؤادي

  .الشطر منك

  .وغرضه بذلك شدة حمبته له. ت ونصفه أناأن اجلسم جسم واحد، فنصفه أن: يعين

  ولكن لشعري فيك من نفسه شعر  أنا وحدي قلت ذا الشعر كله وما
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  .ما تفردت أنا بقول الشعر، ولكنه شعري أعانين على قوله: يقول

أراد أن حسن : ملا أردت نظمه فيك كان يعني على مدحك فينظم نفسه افتخاراً بك، وقيل: يعين
  .شعٍر آخر، فكأن ذلك احلسن شعر يف شعري فيكشعري يقوم مقام 

  ولكن بدا في وجهه نحوك البشر  وماذا الذي فيه من الحسن رونقاً

الذي فيه من احلسن، ليس برونق له، ولكنه ملا رآك وصار منتظماً فيك، ظهر له سرور وبشر : يقول
  .يف وجهه

  ربأنك ما نلت الذي يوجب القد  ولو نلت السماء لعالم وإني

إين أعلم أنك وإن نلت السماء، فذلك دون ما يوجبه قدرك؛ ألن قدرك أعلى حمالً، أجل من : يقول
  ! السماء

  بنوها لها ذنب، وأنت لها عذر  بك األيام عتبي كأنما أزالت

كنت أعاتب األيام، فلما جئت رضيت عنها، فكأا أذنبت بلوم أبنائها، فاعتذرت أنت إيل : يقول
  .ت عذراً لذنبها، وأبناؤها ذنب هلابكرمك، فكن

وقال ميدح علي بن حممٍد بن سيار بن مكرم التميمي وكان حيب الرمي ويتعاطاه، وله وكيلٌ يتعرض 
للشعر، فمدح أبا الطيب فأنفذه إليه فصار إليه أبو الطيب فتلقاه وأجلسه يف مرتبته وجلس بني يديه، 

  : فأنشده أبو الطيب

 أشفهم حبيبا فأعذرهم  اضروب الناس عشاقٌ ضروب

  .على التمييز: وحبيباً نصب. نصب بعشاق: وضروبا. أي أفضلهم: وأشفهم. هي األنواع: الضروب

أنواع الناس على اختالفهم يعشقون أنواعاً من املعشوقات، ولكن أحقهم بالعذر من بينهم، من : يقول
  .يكون حبيبه أفضل وأعدل وأنبل

  ل من زورٍة تشفي القلوبافه  سكنى سوى قتل األعادي وما

  .من تسكن إليه، من أهل أو حبيب: السكن

    

الذي هو : قتل األعادي، فهل يل سبيل إىل يارة حبييب. إن الذي أعشقه ويسكن قليب إليه: يقول
  .قتلهم؟ ألنه يشفي قليب وقلب أحبائي

  هل أمكن من قتل األعادي فأشفى به؟ : وأراد به
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  ترد به الصراصر والنعيبا  الطير منها في حديٍث تظل

  .يف موضع اجلر، صفة لترد: وتظل. صوت الغراب: والنعيب. صوت النسر والبازي: الصرصرة

هل من سبيل إىل وقعة بأعدائي يكثر فيها القتلى؛ فيجتمع عليها الطري، فينعب الغراب : يقول
  .وتصرصر النسور والبازي، كأما يف حديث

  .نه ال يأكل اجليفوإمنا ذكر البازي بصرصرة؛ أل

  .إن هذه الطيور تأكل اجليف: ألنه مل يقل

فمنها ما تأكل ومنها ما ال تأكل، فتساعد أكالة . جتتمع على هذه القتلى ما تأكل اجليف: فكأنه قال
اجليف باألصوات فتنشط بنشاطها، وإن كانت ال تأكل؛ ألن الطري جنس واحد، واجلنس يفرح بفرح 

  .اجلنس ويغم بغمه

  حداداً لم تشق لها جيوبا  بست دماؤهم عليهمل وقد

أن دماءهم ملا يبست اسودت، فكأا لبست : ومعناه. دماؤهم بالرفع؛ فتكون لبست فعلها: يروى
دماءهم فلبست على : وروى. احلداد؛ حزناً على القتلى، ولكنها مل تشق جيوا، كما يفعله املصاب

 هؤالء القتلى حداداً؛ ألا اختصت ا، فجفت عليها أي قد لبست الطيور دماء. فعل الطري. هذا
  .واسودت، غري أا مل تشق ا جيوباً، أي للقتلى، وقيل للحداد

  خلطنا في عظامهم الكعوبا  طعنهم والقتل حتى أدمنا

. أدام اهللا بينهما: من اجلمع واخللط من قوهلم للمتزوجني يف الدعاء: وقيل. من اإلدامة: أدمنا

  .مجع كعب، وهو عقب الرمح: والكعوب

وخص . ما زلنا نطعنهم حىت كسرنا الرماح فيهم، وخلطنا كعوا يف عظامهم؛ لكثرة طعنهم ا: يقول
  .الكعوب؛ ألا إذا انكسرت أشبهت العظام املتكسرة

أي قطعنا األرجل واألذرع واألسوق حىت صارت الكعوب . كعب اإلنسان: أراد بالكعوب: وقيل
  . العظام املكسرةخمتلطة بكسري

  تسقى في قحوفهم الحليبا  خيولنا كانت قديماً كأن

. اللنب احمللوب من ساعته: واحلليب. مجع قحف، وهو عظم الرأس الذي على الدماغ: القحوف

  .نصب على الظرف: وقدمياً
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ت قد إن خيلنا متر بنا على القتلى فتطأ رءوسهم وصدورهم، غري نافرة منهم، حىت كأا كان: يقول
  .شربت اللنب فيما مضى من األيام يف عظام رءوسهم

  تدوس بنا الجماجم والتريبا  غير نافرٍة، عليهم فمرت

  .مجع التريبة وهي جمال القالدة: والتريب. العظم الذي فيها الدماغ: اجلماجم

ها هذه هذه اخليل مرت بنا على مجاجم األعداء وترائبهم، ومل تكن نافرة عنهم؛ وذلك إللف: يقول
  .األشياء وأمثاهلا

  فتى ترمي الحروب به الحروبا  وقد خضبت شواها يقدمها

األطراف : فمرت والشوى: أي يتقدم عليها، وهو يف موضع النصب على احلال من قوله: يقدمها
مرت اخليل بنا وقد خضبت قوائمها بالدم، يتقدمها فىت متعود احلرب مىت خيرج من : والقوائم يقول

  .وأراد بالفىت نفسه. فىت ترمي احلروب به احلروبا: وهو املراد بقوله. يدخل يف حرب أخرىاحلرب 

  أصاب إذا تنمر أم أصيبا  الخنزوانة ال يبالي شديد

جيوز أن يكون األلف لالستفهام؛ : الكربياء وأصاب: واخلرتوانة. إذا تيمم أي قصد احلرب: وروى
وجيوز أن يكون ألف االستفهام حمذوفاً .  مبعىن صاب:ألن أم يدل على االستفهام فتكون أصاب
صفة للفىت: وشديد اخلرتاونة. أي غضب: وتنمر. لداللة أم عليها؛ ألن صاب وأصاب مبعىن.  

  .هو شديد الكربياء؛ لفضله وشجاعته، فإذا غضب يف احلرب ال يبايل أيقتل أعداءه أم يقتلونه: يقول

 صبح يفرق أن يئوبا؟ال أمنك  أعزمي، طال هذا الليل فانظر

  .اهلمزة يف أعزمي للنداء

يا عزمي، طال هذا الليل حىت كأن الصبح قد علم ما عزمت عليه من القتل واحلرب، فهو : يقول
  .خياف منك يا عزمي أن يعود

  يراعى في دجنته رقيبا  الفجر حب مستزار كأن

  .الظلمة: والدجنة. احلبيب: احلب

زوره فجاءه لزيارته، ولكنه يراعي الرقيب حىت يغفل عنه، ويزوره كأن الفجر طلب أن ي: يقول
حىت إذا زال الظالم، طلع الفجر، وإذا غاب الرقيب، . والظالم بالرقيب. فشبه الفجر باحلبيب. حينئذ

  .وصل احلبيب

  وقد حذيت قوائمه الجبوبا  نجومه حلي عليه كأن
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والكناية يف جنومه وقوائمه وعليه .  وهو النعلأي جعلت له حذاء،: وحذيت. وجه األرض. اجلبوب
لليل فكأنه أراد أن يشبه الليل بفرس أدهم مثل ما بني السماء واألرض، فجعل النجوم عليه مركبة، 

  .واألرض نعالً لرجله

كأن جنوم هذا الليل حلى عليه، وكأن الليل قد جعل أنعال قوائمه األرض؛ لطول امتالئه بني : فيقول
ولقد زينا السماء الدنيا : "كأن جنومه حلى عليه من قوله تعاىل: وقد سرق قوله. رضالسماء واأل

  : والبيت من قول امرىء القيس حيث يقول" مبصابيح

  بأمراس كتاٍن إلى صم جندل  الثريا علقت في مصامها كأن

 سواده فيه شحوبا فصار  الجو قاسى ما أقاسي كأن

  .وويف فيه للج. اهلاء يف سواده لليل

كأن اهلوى لقي من العناء ما لقيته أنا يف احلرب واألسفار، فتغري لونه كما تغري لوين، فهذا : يقول
  .السواد تغري يف لونه

  فليس تغيب إال أن يغيبا  دجاه يجذبها سهادي كأن

  .للدجى، وهي الظلم: اهلاء يف دجاه لليل، أو للجو، ويف جيذا

سهري، فهي متعلقة بسهري، فليست تغيب هذه الظلمة إال إذا كأن ظلم هذا الليل جيذا : يقول
  .غاب السهر، وكما أن سهادي ال يغيب، كذلك دجى الليل، ال يزول وال يغيب

  أعد بها على الدهر الذنوبا  فيه أجفاني كأني أقلب

  .لألجفان: ويف ا. للجو، أو لليل: اهلاء يف فيه

جلو، مييناً ومشاالً، وأكثر من تقليبها، فكأين أعد بأجفاين عيوب إين أقلب أجفاين يف هذا الليل وا: يقول
كما أن ذنوب الدهر كثرية، ال تعداد هلا، كذلك أجفاين ال انقطاع لتقليبها، وال نوم يل : الدهر، يعين

  .هناك

  يظل بلحظ حسادي مشوبا  ليٌل بأطول من نهاٍر وما

  .ىل املفعولفحذف الفاعل وأضاف املصدر إ. بلحظي حسادي: أراد

هذا الليل مع تناهيه يف الطول، وسهري فيه، ليس بأطول من اٍر أالحظ فيه أعدائي، فيكون : يقول
  .فيشكو الليل والنهار مجيعاً. النهار مشوباً برؤييت حسادي
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  أرى لهم معي فيها نصيبا  موتٌ بأبغض من حياٍة وما

  .ه على حذف الزوائداشد إبغاضاً، لكنه جاء ب: الوجه فيه أن يقول: أبغض

كما أكره املوت أكره احلياة اليت شاركين فيها احلساد، فليست احلياة أحب من املوت، وال : يقول
  .املوت أكره من احلياة، إذا كان حلسادي نصيب يف تلك احلياة

  .أين أحب احلياة إذا أفنيت حسادي: يعين

 انتسبت لكنت لها نقيبا لو  عرفت نوائب الحدثان حتى

  .العارف باألشياء: والنقيب. حوادث الدهر: وائبالن

إين عرفت حوادث الدهر، حىت لو كانت احلوادث من األحياء املنتسبني إىل اآلباء لكنت : يقول
  .العارف ا وبأنساا، ومن أين تولد، وإىل من تنسب، كما يعرف النقيب األنساب

  إلى ابن أبي سليمان الخطوبا  اإلبل امتطينا ولماقلت

  .شدائد األمور: واخلطوب. ركبنا مطاها وظهورها: امتطينا

ملا مل جند اإلبل وقل ما نركبه، ركبنا إليه ما أصابنا من الشدائد، فجعلناها مطايانا، ال سبب : يقول
  .قصدنا إياه وهو الشدائد

  .ملا حقرت اإلبل يف جنب قدره مشينا إليه بأقدامنا إعظاماً له وإجالال: وقيل

  وال يبغي لها أحد ركوبا  ذل لمن عليهاال ت مطايا

إن اخلطوب مطايا ال تطاوع راكبها؛ لشدا وصعوبتها، وال تنقاد ألحد، وال يطلب أحد : يقول
  .ركوا؛ لصعوبتها ألا غري ذلول

 فارقتها إال جديبا فما  وترتع دون نبت األرض فينا

إا تأكل من أبدانا، بدالً : يف نفسه، فيقولملا جعل اخلطوب مطايا، جعلها ترعى . ادب: اجلديب
  .من رعي األرض، فما فارقت هذه املطايا جديباً، من السقم واهلزال كاألرض اجلدبة

 فلواله لقلت بها النسيبا  إلى ذي شيمٍة شغفت فؤادي

  .والنسيب ذكر حماسن املرأة يف الشعر. أي مألت فؤادي حباً: وشغفت. اخللق: الشيمة

يت اخلطوب، حىت وصلت إىل ذي شيمة كرمية، فلوال مراقبته وجاللة قدره، لنسبت ذه امتط: يقول
  .الشيمة، كما ينسب الشاعر باملرأة احملاسن

  وإن لم تشبه الرشأ الربيبا  هواها كل نفٍس تنازعني



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        355

  .للشيمة: واهلاء يف هواها. املرىب يف البيوت: والربيب. الذكر من أوالد الظباء: الرشأ

.  ليس أحد يعشق هذه الشيمة كعشقي هلا، وإن مل تشبه هذه الشيمة الغزال املرىب يف البيوت:يقول

  .أي اجلواري احلسان، وإمنا هي خلق وطبع، ال شخص وجسم

    

في الزمان وما عجيب من آل سياٍر عجيبا أتى  عجيب 

  .نصيب، ألنه خرب ما: عجيباً

كونه عجيباً ليس بعجب إذا كان من آل سيار؛ ألم هو عجيب يف زمانه، لعدم نظريه، ولكن : يقول
  .معادن اد والكرم

 يسمى كل من بلغ المشيبا  وشيخٌ في الشباب وليس شيخاً

  .مفعول يسمى، وكل امسه. نصب؛ ألنه خرب: شيخاً

هو شيخ يف شبابه؛ حللمه وحكمته، وليس يسمى الشيخ كل من شاب، إذ من الشيب من ال : يقول
  .لشيخيستحق اسم ا

  ورق فنحن نفزع أن يذوبا  فاألسد تفزع من يديه قسا

  .والن: وقد روى. أي الن: رق

إنه قاسي القلب يف احلروب على أعدائه، حبيث ختشى األسود منه ومن صولته، ورق طبعه : يقول
  .فاألسد تفزع من قواه وهي مجع القوة: ألوليائه، حبيث خناف حنن لرقته ولطافته أن يذوب، وروى

  وأسرع في الندى منها هبوبا  من الرياح الهوج بطشاً شدأ

  .األخذ بالقوة: والبطش. أي الشديدة، اليت ال تستقيم على سنن واحد: اهلوج

هو أشد من الرياح اهلوج بطشاً، فكل من يبطش به أهلكه وهو أسرع من هذه الرياح يف : يقول
  .ى التمييزنصبا عل: وبطشاً وهبوباً. أي ال يرد سائالً: العطاء

  رأيتم الغرض القريبا: فقلت  ذاك أرمى من رأينا :وقالو

إمنا رأيتموه يرمي اهلدف القريب ومل تروه يرمي اهلدف : عجب الناس من إصابة رميه، قلت: يقول
  .البعيد، فأخفى عليكم من رميه أكثر

إنه يظن الظنون ويرى أنكم رأيتم منه الغرض القريب، وأنا رأيت منه الغرض البعيد، ف: وقيل معناه
  .اآلراء، فيكون كما رآه وظنه
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  وما يخطي بما ظن الغيوبا  يخطي بأسهمه الرمايا وهل

  .خيطىء، باهلمزة فأبدهلا ياء: األصل

فإذا كان يصيب ! وهو يرمي الغيب بظنه فيصيبه! كيف تعجبون من إصابته الغرض يرميه؟: يقول
  ! صيب املرمى املشاهدبظنه الغيب الذي ال يصيبه أحد، فكيف ال ي

  بأنصلها ألنصلها ندوبا  نكبت كنانته استبنا إذا

. اجلعبة: والكنانة. وهو يف معىن األول. ويروى نكتت بالتاءين. أي قلبت على رءوسها: نكبت

  .لألسهم: مجع ندب، وهو أثر اجلرح واهلاء يف بأنصلها: والندوب. أي تبينا وعلمنا: واستبنا

نته يوم الرمي رأينا يف أنصلها اآلثار احلاصلة من أنصلها؛ ألن أنصلها تقاتلت يف إذا قلبت كنا: يقول
  .الكنانة، ملا أبطأت الرمي إىل األعداء، لتعودها القتال والرمي، فجرح بعضها بعضا

  .معناه أن سهامه تنفذ يف مسة واحدة فيصيب النصل النصل ويؤثر فيه: وقيل

  سر التصلت قضيبافلوال الك  ببعضها أفواق بعٍض يصيب

  .مجع فوق، وهو احلز الذي جيرى يف وتر القوس: األفواق

إذا رمى سهماً، مث رمى سهماً آخر، أصاب به فوق األول، فلوال انكسار األول التصل األول : يقول
  .بالثاين، وبالثاين الثالث فصار من ذلك قضيباً

 حتى ظنناه لبيباً له  بكل مقوٍم لم يعص أمراً

  .يب بكل سهم مقوم حىت استقام له، فال يعصي له أمراً، حىت كأنه عاقل ميتثل أمرهيص: يقول

 رميه الهدف اللهيبا وبين  يريك النزع بين القوس منه

  .وروى رمية اهلدف فيكون اهلدف بدالً من رميه. رمية اهلدف على اإلضافة: روى

أراد وصفه بالسرعة، : وقيل. لهيبيريك جذبه السهم بني القوس وبني املرمى، وهو اهلدف ال: يقول
  .فشبهه بلهيب النار

  .أراد به حقيقة اللهيب للنار ويكون املراد به النار اليت تتولد منه عند القدح: وقيل

 !يلدوا امرًأ إال نجيبا ولم  ألست ابن األلى سعدوا وسادوا

اء الكرام، ذوي السعادة أنت ابن اآلب: فكأنه قال. مبعىن الذين: واألىل. تقديره ليس للنفي: ألست
  واد والسيادة، وهم ال يلدون إال من هو جنيب مثلك 

 وصاد الوحش نملهم دبيبا  ونالوا ما اشتهوا بالحزم هوناً



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        357

  .حال من منلهم: ودبيبا. يف موضع احلال: هونا

  .شإن آباءك نالوا ما متنوا من اد والعال بأهون سعي؛ بفرط حزمهم ومنلهم يصيد الوح: يقول

  .أم ينالون األمور الصعبة بأهون سعي منهم: ومعناه

  كساها دفنهم في الترب طيبا  ريح الرياض لها ولكن وما

إن الرائحة اليت تشم من الرياض ليست : عبث؟ يقول: واهلاء يف هلا وكساها. الرائحة: الريح
يفوح إمنا هو رحيهم وأراد به ولكن كسا هذه الرياض دفن آبائه يف التراب طيباً وعطراً، فما ! للرياض

  .الثناء وحسن الذكر اجلميل

    

 زمانه البالي قشيبا وعاد  أيا من عاد روح المجد فيه

  .إىل من: اجلديد واهلاء يف فيه تعود إىل من ويف زمانه إىل اد وقيل: القشيب

ار زمانه جديداً بعد أن اد مات منذ قدمي وذهب زمانه، مث انتقلت رفعته فيك، فعاد حياً وص: يعين
  .البلى

على طريقة املبالغة، . أراد أن روح اد بعد آبائه وأجداده انتقلت أيضاً إليه فصار هو اد: وقيل
  .وعاد زمانه الذي هو فيه كثري اخلري واخلصب بعد ما كان قد بلي وأجدب مبوته آبائه

  وأنشدني من الشعر الغريبا  وكيلك مادحاً لي تيممني

 إلى المسيح به طبيبا بعثت  اإلله على عليٍل فآجرك

  : ومثله. حال من ضمري عليل، أو من املسيح: وطبيباً. والباقي ظاهر. يعين قصدين: تيممين

  كمستبضٍع تمراً إلى أهل خيبرا  واستبضاعك الشعر نحونا فإنك

الذي كان حييي . يحيعين أن مثلك يف إرساله إيل مبدحي؛ مثل من أرسل عليالً ليداوي السيد املس
  املوتى ويصنع املعجزات 

 زدتني فيها أديبا ولكن  ولست بمنكٍر منك الهدايا

ال أنكر منك اهلدايا، ولكنك زدتين يف مجلتها أديباً ميدحين وحكى أن الوكيل افتخر بذلك : يقول
  .قد شهد يل باألدب: وقال

  وال دانيت يا شمس الغروبا  زالت ديارك مشرقاٍت فال
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ال زالت ديارك تشبه الشمس، وجعله مشساً لعلو حمله وشهرة ذكره، وكىن بالغروب عن : ليقو
  .املوت، وذلك دعاء له بالبقاء

  كما أنا آمن فيك العيوبا  آمناً فيك الرزايا ألصبح

وال دانيت أي إمنا دعوت لك بالسالمة والبقاء لتأمن نفسي أن تنالك : الالم يف ألصبح متعلق بقوله
  . كما آمنت أن يلحقك عيبمصيبة

  : وقال أيضاً ميدحه ويذكر مهارته يف الرماية وفيها يفتخر ويذم الزمان

  وذا الجد فيه نلت أم لم أنل جد  فعالي بله أكثره مجد أقل

. مبعىن كف: وصٍه. صه اسم فعل كقولك اسكت: مثل. كف، هو وضع لذلك: أي دع، وقيل: بله

فألن بله اسم للفعل فينصب به كما ينصب :  والرفع، أما النصبجيوز النصب، واجلر،: ويف أكثره
  .دع أكثره: ومعناه: بالفعل

  .فألنه مصدر أضيف إىل مابعده: واجلر

االجتهاد : واجلد. بل أكثره: كيف أكثره؟ أو على معىن: فإن قطرباً أجازه على معىن: وأما الرفع
  .خربه: وجمد. مبتدأ: وأقل فعايل. احلظ: واجلد

  .للمجد: أم مل أنل، واهلاء يف فيه. أقل فعايل جمد وذا اجلد فيه جد: ر البيتوتقدي

أي لكنين جمداً وشرفاً حىت أكلي وشريب واضطجاعي وجلوسي، كل ذلك . إن قليل فعايل جمد: يقول
  .منسوب إىل اد، ألن غرضي يف مجيع أفعايل اكتساب اد

ذا اجلد أي هذا جدي : وقوله. خطار بالنفس واملالفدع عنك أكثر أفعايل من املساعي اجلسام، واأل
يف األمور، واجتهادي فيها حظ وخبت سواء نلت أو مل أنل ألن اجلد معدود يف السعادة، كما أن 

  .التواين معدود يف الشقاء؛ ألنه إذا ينل حظه كان قد أبلى عذره

  كأنهم من طول ما التثموا مرد  حقي بالقنا ومشايٍخ سأطلب

  .أطلب ملكي الذي هو حقي برماح ومبشايخ كأم مرد لكثرة التثامهمس: يقول

  .أم عرب معودون التلثم حىت سقطت شعور عوارضهم فصاروا كاملرد: يعين

. اجلمل املسن: العود. زاحم بعوٍد أو دع: وخص املشايخ لتجربتهم وثبات بصائرهم كما قيل يف املثل

  : وهذا من قول البحتري

  في مثل ألالء التريك المذهب  م فأصابهاالتريك رءوسه حص
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  : واألصل فيه قول ابن األسلت

  فما أطعم يوماً غير هجاع  حصت البيضة رأسي قد

  .واألول أوىل. أا من طول ما استعملت تساقط ريشه الذي به قوة التهام: ومعناه

  كثيٍر إذا شدوا قليٍل إذا عدوا  إذا القوا خفاٍف إذا دعوا ثقاٍل

هؤالء املشايخ إذا لقوا أعداءهم ثبتوا ومل يتزعزعوا، وإذا دعاهم صارخ أسرعوا إليه، ومل : ليقو
يعين فيهم قلة . يتباطئوا، وإذا محلوا يف احلرب قاموا مقام اجليش الكثري وإذا عدوا كانوا قليل العدد

  .من العدد وكثرة من حيث اجللد

   من حره بردوضرٍب كأن النار  كأن الطعن ال طعن عنده وطعٍن

  .أي سأطلب حقي بالقنا ومبشايخ صفتهم ما تقدم. هذا عطف على ما تقدم

وطعن كأن طعن الناس إذا قيس إليه ليس بطعن، أو بضرب بالسيف، كأن النار إذا قيست إليه : يقول
اسم كأن، واجلملة بعده خرب، والعائد عليه : فحرها برد، واهلاء يف عنده للطعن األول والطعن

  .فحمذو

    

  رجاٌل كأن الموت في فمها شهد  شئت حفت بي على كل سابٍح إذا

  .العسل مع ما فيه من الشمع: واهلاء يف فمها للرجال والشهد. رجال: أي أحدقت يب، وفاعله: حفت

مىت شئت أحدقت يب رجال راكبون على فرس سابٍح، وكانوا أبطاالً جيدون املوت يف احلرب : يقول
  .أسرعت: ى حفت يب أيورو. حلواً كالعسل

  فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد  إلى هذا الزمان أهيله أذم

  .العبد، وقيل من ال خري عنده: والوغد. هو الغيب: والفدم. صغر أهل الزمان على جهة التحقري

أذم إىل أهل الزمان أهله؛ فأعلم هذا الزمان جاهل غيب، وأكثرهم حزماً ضعيف وحقري، ال خري : يقول
  .ال غناء لهعنده و

  وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد  كلب وأبصرهم عٍم وأكرمهم

ويضرب املثل يف الكلب باخلسة، ويف كثرة النوم بالفهد ويف اجلنب بالقرد . الذي عمي قلبه: العمى
  .ألنه ال ينام بالليل خوفاً على نفسه

 له ما من صداقته بد عدواً  ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى
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ن حمن الدنيا على احلر، أن يرى عدواً له، ويظهر من صداقته، حبيث ال يكون من إظهارها م: يقول
  .بد

  .واألصل ما من إظهار صداقته بد، غري أنه حذف املضاف؛ ألن العدو ال يكون صديقاً

من لوم الدنيا أن احلر : ومعناه. أي يرى الدنيا. وروى أن يرى بضم الياء، على ما مل يسم فاعله
  : وهذا من قول أيب نواس. على حبها، وهي عدو وال يقدر أن يعرض عنهاجمبول 

 عن عدو في ثياب صديق له  امتحن الدنيا لبيب تكشفت إذا

  وبي عن غوانيها، وإن وصلت صد  وإن لم أرو منها ماللةٌ بقلبي

  .للدنيا: اهلاء يف منها وغوانيها

ا وطري، فإين قد مللت منها، ملا عرفت من تقلب إين وإن مل أرو من الدنيا، ومل أقض منه: يقول
أحواهلا، ولذلك أعرضت عن غواين هذه الدنيا؛ ملا عرفت من غدرهن وقلة وفائهن، وإن واصلتين فال 

  .أبايل لوصايل

  على فقد من أحببت ما لهما فقد  حزن وعبرةٌ: دون الناس خليالي

  .أي للحزن، والعربة: ما هلما

  . أعرضت عن الناس وانفردت بالبكاء واحلزن، فهما خليالي، وليس هلما فقدملا فقدت حبييب: يقول

  جفوني لعيني كل باكيٍة خد  دموعي بالجفون كأنما تلج

ال ختلو جفوين من الدموع، فكأن جفوين خد لعيين كل باكية يف الدنيا، وكأن كل دمع جيري : يقول
  .من كل عني جيري على جفوين

  وأصبر عنه مثل ما يصبر الربد   نغبةٌلتغنيني من الماء وإني

  .الذي يعلو سواده غربة: واألربد. النعام، وهو مجع أربد، ورابد: اجلرعة، الربد: النغبة

والنعامة ال ترد املاء وتكتفي . يكفيين من املاء جرعة، فإذا نلتها أصرب عن املاء، كما صرب النعام: يقول
  .باهلواء، وكذلك الضب واحلية

يعين إذا وصف املاء أو نعت ارتويت : أي وصفه، وهو أبلغ: ين لتغنيين عن املاء نعتهوإ: وروى
  .بوصفه

  وأطوي كما تطوي المجلحة العقد  كما يمضي السنان لطيتي وأمضي
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وأراد ا . احلادة يف طلبها، املصممة على أطوادها: والحة. أي أجوع. أطوي: وروى. النية: الطية
مجع أعقد، وهو الذي يف ذنبه : والعقد. لسباع كلها، وأحرصها على الصيدالذئاب، وهي أدوم ا

  .عقد، وهي أخبث الذئاب

إذا عزمت على شيء مضيت فيه مضاء السنان، وإذا عدمت الزاد صربت عنه، كما تصرب : يقول
  .أجوع من ذئب: وهي توصف بالطوى، ويقال. الذئاب

   من ماله جهدوكل اغتياٍب جهد  نفسي عن جزاٍء بغيبٍة وأكبر

  .الطاقة: اجلهد واجلهد

أجهد نفسي أال أجازي أحداً بغيبة إذا اغتابين؛ وإمنا يفعل ذلك من ال يقدر على املكافأة : يقول
  .بالفعل

  وأعذر في بغضي ألنهم ضد  أقواماً من العي والغبا وأرحم

  .اجلهل: والغباء. العجز عن الكالم: العي

عي، وأعذرهم إذا بغضوين؛ ألم ضدي؛ إذ ليس يف مثل ما فيهم من أرحم من فيه اجلهل وال: يقول
  .العي واجلهل

 له عندي يضيق بها عند أياٍد  ويمنعني ممن سوى ابن محمٍد

يضيق ا املكان، وألن : كأنه قال. جعل عند امساً، وإن كان ال يستعمل إال ظرفا؛ ألنه محله على املعىن
  .اب، فإذا اضطر الشاعر ردها إىل األصلأصل األمساء جيريها بوجوده اإلعر

إن نعم ابن حممد كثرية عندي، حبيث يضيق ا املكان من كثرا، فلما أردت أن أمدح غريه : يقول
  .منعتين تلك النعم أن أمدح أحداً سواه؛ حياًء منه

    

  شمائله، من غير وعٍد بها وعد  بال وعٍد ولكن قبلها توالى

  .األخالق: والشمائل. ى التاءينتتواىل، فحذف إحد: أصله

أياديه تتابعث علي من غري وعد تقدمها، غري أن مشائله الكرمية وطالقة وجهه تقوم مقام الوعد، : يقول
  .وإن مل يكن هناك وعد على احلقيقة

 السيف مما يطبع اهللا ال الهند إلى  !سرى السيف مما تطبع الهند صاحبي
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  .بدل من السيف: صاحيب

وهو املمدوح، شبهه بالسيف . بسيفي الذي طبعته اهلند إىل السيف الذي طبعه اهللا تعاىلسريت : يقول
  .ملضائه

  إلي حسام كل صفٍح له حد  رآني مقبالً هز نفسه فلما

  .وجيوز أن يكون مرفوعاً ز. رفع؛ ألنه فاعل رأى: حسام

كل صفح : ز ألنه جعله سيفاً، مث قالإنه ملا رآين مقبالً حنوه اهتز إيل وقام إيل، واستعمل فيه ه: يقول
ال يكون . له حد أي كل جانب له، وكل جزء منه حد، خبالف السيف فإنه كله صفحة، وهو وجهه

  .له غريه

 رجالً قامت تعانقه األسد وال  فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه

. ئه، وباألسد؛ لشجاعتهمل أر رجالً قبلي مشى إليه البحر، وعانقته األسد، شبهه بالبحر، لسخا: يقول

  .نفسه: وأراد بالرجل

  هوى أو بها في غير أنمله زهد  القسي العاصيات تطيعه كأن

  .الصعبة الشديدة: أراد بالعاصيات

إما حباً له أو قلة رغبة يف غري أصابعه، فال جتذب . إن القسي الصعبة تطيعه عند توتريها ونزعها: يقول
  .ألحد دونه

  وتمكنه في سهمه المرسل الرد   قبل رميهيصيب الشيء من يكاد

إذا رمى شيئاً أصابه قبل أن يرميه، وإذا أرسل سهماً أمكنه رده قبل وصوله إىل الغرض، وقصد : يقول
  .املبالغة

  من الشعرة السوداء والليل مسود  وينفذه في العقد وهو مضيقٌ

 ليلة مظلمة، ألمكنه أن ينفذ سهمه لو عقد عاقد عقداً ضيقاً، على شعرة سوداء، وتركه يف: يقول
  .فيه، يف ظلمة الليل

  وإن كثرت فيها الذرائع والقصد  بنفسي الذي ال يزدهي بخديعٍة

  .أي ال يستخف به خمادعة، واهلاء يف فيها للخديعة: ال يزدهي

 أفدي بنفسي الفصيح الفطن، الذي ال يستخفه أحد باخلديعة واملكر، وإن كثرت الوسائل يف: يقول

  .اخلديعة، والقصد إليها، ألنه يقف عليها ويفطن هلا سريعاً، فال ميكن أحد خديعته
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  ومن عرضه حر، ومن ماله عبد  بعده فقر، ومن قربه غنى ومن

أي نفسه وحسبه، : إن الغىن يف يديه فمن بعد عنه حرمه، ومن قرب منه أغناه، وإن عرضه: يقول
والفقر. بالقرب: البعد. وطابق يف هذا البيت.  مهان إهانة العبد:أي مصون صيانة احلر، وماله: حر :

  .باملال: والعرض. بالعبد: واحلر. بالغىن

  ويمنعه من كل من ذمه حمد  المعروف مبتدئاً به ويصطنع

إنه يصطنع معروفه يف مستحقه، فإذا رأى دنيا كفوراً للنعمة حرمه؛ ألن ذمه محد، فال يبايل : يقول
ث إنه يتضمن محده؛ ألن اجلاهل إذا ذم العامل، واللئيم إذا ذم الكرمي فقد مدحه، ودل بذمه، من حي

  .بذمه على أنه ضد له، فصار ذمه محداً له من هذه اجلملة

  .أراد أن محده مثل ذمه، ألنه خلسته ال يكون حلمده أثر، فال يبايل حبمده وذمه: وقيل

  ا خلقوا بعدكأنهم في الخلق م  الحساد عن ذكره لهم ويحتقر

إنه حيتقر حساده، فال يذكرهم حىت ال يشتهروا بذكره إياهم، فكأم لعدم ذكره هلم : يقول
  .يف العدم، ومل خيلقوا بعد، وليس هلم وجود. واحتقارهم

  ولكن على قدر الذي يذنب الحقد  األعداء من غير ذلٍة ويأمنه

وأعداؤه .  ولكن احلقد يكون على قدر املذنب.إن أعداءه آمنوا باهللا تعاىل من غري ذلة له: يقول
  .صغار القدر، فهو ال يبايل م؛ ألم أقل من أن حيقد عليهم، فأمنوا لذلك

  .أراد أنه ال جيازي أحداً إال مبا يستحقه؛ التصافه بذلك، فال خيافه أحد إال على قدر ذنبه: وقيل

  وردفإنك ماء الورد إن ذهب ال  يك سيار بن مكرٍم انقضى فإن

إن كان جدك قد انقضى ومات، فإنك تنوب عنه، كما أن ماء الورد ينوب عن الورد ويقوم : يقول
  .مقامه إذا فقد الورد

  .وفيه إشارة إىل تفضيله على جده، ألن ماء الورد أطيب من الورد وألطف وأكثر بقاء ونفعاً

  وألفٌ إذا ما جمعت واحد فرد  وبنوه وانفردت بفضلهم مضى

مضى هو وبنوه وذلك أيضاً : نوه يف مضى من غري توكيده باملنفصل، وكان الوجه أن يقولذكر ب
  .جائز

    

مضى سيار بن مكرم ومضى بنوه، وهم أبوه وأعمامه، وانفردت أنت بفضلهم، أي مجعت : يقول
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فضائلهم، فكأنك مجيعهم، كما أن األلف واحد؛ من حيث اللفظ وإن كان ألفاً يف املعىن، وأعداد 
  .ثرية ومنتهى األعداد، فهي جتمع األعداد مع أنه واحدك

 عد، وألسنةٌ لد ومعرفةٌ  لهم أوجه غر، وأيٍد كريمٍة

كثرية، : نعم خالصة من املن، ومعرفة عد: وقيل. أي سخية: أي ألجداده، أوجه بيض وأيد كرمية: هلم
  .فصيحة شديدة اخلصومة ماهرة باجلدال: وألسنة لد

  ومركوزةٌ سمر، ومقربةٌ جرد   وملك مطاعةٌخضر، وأرديةٌ

  : كما قال. أراد نعم سابغة وعطاي هنيةٌ: وأردية خضر قيل

  .البيت... غمز الرداء إذا تبسم ضاحكاً

أراد باخلضر : وقيل. أراد به الرداء، وخص اخلضر؛ ألا من ثياب امللوك يف ديار العرب: وقيل
وملك مطاعة أنث امللك على : قوله. ثرة تقلدهم بالسيوفالسود، أي اسودت موضع محائلهم لك

أي : أراد بالتأنيث اململكة ومركوزة مسر: وقيل. معىن السلطان، وهو مؤنث ذهاباً ا إىل القدرة
أراد به اخليل املقربة من البيوت، : ومقربة جرد. وذلك عادة. أي غرزت يف بيوم. الرماح ركزت

مجع أجرد، وهي : واجلرد. ليها وحبهم هلا فتربط قريباً من البيوتفهي ال ترسل لكرمها وخوفهم ع
  .القصار الشعور

 بن مر وابن طابخٍة أد تميم  وما عشت ما ماتوا وال أبواهم

  .ما األوىل للوقت، والثانية للنفي

ما دمت تعيش، فما مات أحد من آبائك، وال مات متيم بن مر، وابن طاخبة، الذين أنت : يقول
  .اسم ابن طاخبة: وأد.  من نسلها؛ ألن فضائلهم موجودة فيكوآباؤك

وابن طاخبة معطوف عليه، وإن شئت جعلته عطف . وال أبواهم: بدل من قوله. متيم بن مر: وقوله
خرب ابتداء حمذوف أي : على سيار، وأبدل من ابن طاخبة، أو عطف بيان، وجيوز أن يكون متيم بن مر

متيم بن مرو وابن طاخبة، فيكون تفسرياً : من مها؟ قال: أد، كأن قائالً قالمها متيم بن مر وابن طاخبٍة 
  .وال أبواهم: لقوله

  وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو  الذي يبدو الذي أنا ذاكر فبعض
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ما أذكر من أوصافك ومناقبك، بعض ما يظهر يل منها، والذي ظهر يل منها بعض ما خفي : يقول
  .ا ظهر، وما ظهر يل أكثر مما ذكرت، ألن لفظي يقصر عنهاعلي، فالذي خفي أكثر مم

  .فحذف املضاف. وبعض الذي يبدو، مثل بعض الذي خيفى: وتقديره

  وحق لخير الخلق من خيره الود  به من المني في وداده ألوم

  .اهلاء يف به للذكر، أو الوصف لفضله

 وأرد عليه بذكر حماسنه؛ ألن املمدوح خري يقول من المين يف حيب إياه، ألومه مبا وصفته من مفاخره،
  .اخللق، وأنا أيضاً كذلك، فحق يل أن أوده ألن اجلنس يصبو إىل جنسه

  بني اللوم حتى يعبر الملك الجعد  كذا فتنحوا عن عليٍ وطرقه

معناه أنه أىب الظلم منقبض عن الضيم، هذا إذا أطلق، فإذا قرن باليدين كان : وقيل. السخي: اجلعد
  .ما يعنون أنه خبيل وبين اللؤم نداء مضاف، وقيل نصب على الذم

ومثله . تنحوا أيها الالئمون طرق املكارم، حىت يعربها امللك السخي األيب الضيم من غري مشقة: يقول
  : لبشار

 فأنشأت تطلبها لست تم ء  بمكرمه ابن العال سمعت

  لمسك والندوال في طباع التربة ا  في سجاياكم منازعة العال فما

ليس يف طباعكم منافسة الكرام على املكارم، كما أن التراب ليس يف طبعه أن يولد املسك : يقول
  : والد وأراد أن يسافر فودعه صديق له فارجتل وقال

  هو توأمي لو أن بيناً يولد  الفراق فإنه ما أعهد أما

  .دأي الذي أعه. الذي: وما مبعىن. الذي ولد معه آخر: التوأم

. إين تعاهدت الفراق، وهو الذي أعهده منذ ولدت، ولو كان البني يولد لكنت أنا وهو توأمني: يقول

  : ومثله قول اآلخر

  حليف الندى ما للندى عنك مذهب  الندى وابن الندى وأخو الندى فأنت

 علمنا أننا ال ينلخد لما  علمنا أننا سنطيعه ولقد

  .علمنا أننا يف طاعته واالنقياد له! ينا، وأننا البد لنا من الفراقملا علمنا أن املوت كتب عل: يقول

  عنكم فأردأ ما يكون األجود  الجياد أبا البهي نقلننا وإذا
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  .فأردأ ما ركبت األجود: وروى

يا أبا البهي، إذا كانت اخليل سبباً لفراقنا، فأجودها وأسبقها أردؤها؛ ألن أجودها أسرع يف : يقول
  .كل صار ذماً هلاإبعادنا، فلذ

    

  من ال يرى في الدهر شيئاً يحمد  من خص بالذم الفراق فإنني

إن كان الناس يذمون الفراق خاصة، فأنا أذم مجيع الدهر، وال أرى يف الدهر شيئاً يستحق : يقول
  .احلمد واملدح

  : وقال ميدح أبا بكر علي بن صاٍحل الروذباري الكاتب بدمشق

 العين عدةٌ للبراز لذة  رازكفرندي فرند سيفي الج

  .املبازة: والرباز. القاطع: جوهر السيف، وهو خضرته اليت تردد فيه واجلراز: الفرند، واإلفرند

إن جوهر سيفي مثل مضاء حده، ومثل مضاء عزمي، وهو لذة العني حني تنظر إليه، وعديت : يقول
  .ليوم القتال، واحلرب

  لخطوط في األحرازر أدق ا  الماء خط في لهب النا تحسب

مجع حرز، وهو : واألحراز. حتسب املاء يف سيفي، فحذف للعلم به: وأراد. نصب على املصدر: أدق
  .شبه السيف بالنار، وفرنده باملاء. التعويذة

فهذا عجيب ألما ال جيتمعان، وإن ذلك ! إذا نظرت إليه حسبت أن املاء خط يف هليب النار: يقول
  .ن خطوط األحرازاخلط يف الدقة أدق م

  ظر موج كأنه منك هازي  رمت لونه منع النا كلما

  .أصله هازىء باهلمزة فقلبها ياء فصار مثل هازي

إن ما ميوج يف صفحته، مرة تراه أصفر، وأخرى أخضر، وأخرى أزرق، وجييء مرة ويذهب : يقول
  .أخرى، فإذا نظرته ال يعطيك حقيقة لونه، فكأنه يهزأ منك

  متواٍل في مستٍو هزهاز  الهباء أنيقٌقدى  ودقيقٌ

ما تراه يف : واهلباء. جوهره الدقيق: وقيل أراد. الغربة اليت تعلو منت السيف: ودقيق أراد به: قوله
. املعجب: واألنيق. بالفتاح والكسر أي مقداره: وقدى اهلباء. الشمس إذا دخلت البيت، من كوة

: ومتواٍل. أي منت مستٍو: يف مستٍو: قوله. جييء ماؤه ويذهبوقيل هو الذي . كثري االهتزاز: واهلزهاز



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        367

  .أي غبار متوال

إن الناظر مينعه غبار دقيق، أو جوهر دقيق كأنه اهلباء وهو أنيق متتابع غري : عطفاً على ما تقدم. يقول
  .منقطع، يف مٍنت مستٍو جييء ماؤه ويذهب لكثرة اهتزازه وجود صقاله

  شربت والتي تليها جوازي  الماء فالجوانب قدراً ورد

  .أصله باهلمزة: جوازي

ورد اجلوازىء، أي اإلبل اليت جتتزىء بالرطب عن ماء هذا السيف، فشربت شفرتاه منه قدر : يقول
احلاجة، واجترىء متنه وصفحته مبا فيها من الرونق والصفاء، ومل يشرب املاء كله؛ ليكون أثبت له 

  .فال ينكسر

  هي محتاجةٌ إلى خراز  حمائل الدهر حتى حملته

  .مبعىن: محائل السيف، ومحالته، وجناده، وحمله

أنه قدمي عتيق : يعين. يرمم مارث: كانت محائله الدهور، فأخلقها وأبالها فهي حمتاجة إىل خراز: يقول
  .قد أبلى األعوام، ومرت عليه الدهور؛ والسيف إذا كان أعتق، كان أجود وأقطع

  ه وال عرض منتضيه المخازي  ريال تلحق الدماء غرا وهو

  .املخرج له من الغمد: واملنتضى. مجع خمزاة، وهي املذلة: واملخازي. حداه: غراري السيف

أراد أنه جيد : وقيل! ال تلحق الدماء غراريه؛ لسرعة مضائه، فيسبق الدم وخيرج الدم بعده: يقول
، كذلك ال يلحق حامله الذي ينتضيه يف الصقل، وال يقبل الدم لصقالته، وكما ال يلحق غراريه الدم

  .احلرب؛ لفضله وشجاعته

  يوم شربي ومعقلي في البراز  مزيل الظالم عني، وروضي يا

  .الصحراء: والرباز. احلصن: املعقل

أي نظري : أنت تزيل عين ظلم اخلطوب والشدائد، وأنت روضي يوم أشرب: يقول خماطباً لسيفه
  .أجلأ إليك إذا التجأ غريي إىل احلصون: وأنت معقلي. ام الروضإليك، وإىل جوهرك، يقوم يل مق

  .وكذلك أراد أنه يف خضرته يشبه الروض. أراد به أن رونقه وصقاله يضيء له الظالم: وقيل

 غمده م اإلعزاز مقلتي  واليماني الذي لو اسطعت كانت

  .صفة للسيف، أي أنه منسوب إىل اليمن: اليماين

  .جعل مقليت غمدك لفعلت؛ صيانة لك وإعزازاًلو استطعت أن أ: يقول
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  وصليلي إذا صللت ارتجازي  برقي إذا برقت فعالي إن

  .من الرجز: واالرجتاز. صوت وقع احلديد بعضه على بعض: الصليل

إذا ملعت يف احلرب بروقك برقت أنا بفعلي وظهرت به كما ظهرت بلمعك، وإذا صللت عند : يقول
  .، فرجزي يقوم مقام صليكالضراب ارجتزت أنا بشعري

  لضرب الرقاب واألجواز  أحملك معلماً هكذا إال ولم

  .الذي جيعل من نفسه إشارة إىل احلال، وهو نصب على احلال: املعلم

مل أمحلك يا سيف يف حال ما أنا معلم، وهي حال احلروب، إال لضرب رقاب الناس، : يقول
  .وأوساطهم

    

 لجنسه اليو غاز نافكال  ولقطعي بك الحديد عليها

الذي على الرقاب واألجواز، فتقطع أنت احلديد، وأقطع أنا . اهلاء يف عليها للرقاب واألجواز
أي لقطعي بك احلديد كائناً : وموضع عليها نصب على احلال. األبدان، فكل واحد منا يغزو جنسه

  .عليها، واهلاء يف جنسه عائد إىل الضمري يف كالنا

  فتصدى للغيث أهل الحجاز   بنجٍدالركض بعد وهٍن سله

بل الركض : وقيل. أراد به أهل الركض: قيل. ضرب الراكب الدابة حثاً هلا على السري: الركض
  .قطعة من الليل: والوهن. نفسه

  .سل هذا السيف أهل الركض بعد مضي صدٍر من الليل: يقول

كض، فظهر عند السل ملعانه، فرآه أي اندلق من الغمد لشدة الر: إن شدة الركض سلة: وعلى الثاين
  .التطاول إليه عند لقائه: والتصدي. أهل احلجاز فظنوا أنه برق، وتوقعوا الغيث

ومل أمسع هذا منه فإن مل : قال أبو الفتح! إمنا خصصتهم؛ ألن فيهم طمعاً ليس لغريهم: حكى املتنيب قال
  .يكن األمر كذلك، فالذي أداه إىل ذلك هو القافية

  .ا خصصهم ألن الغيث يقل فيهم، والقحط يكثر يف أرضهم، فتصديهم له أكثرإمن: وقيل

  طالب البن صالٍح من يوازي  وتمنيت مثله فكأني

  ! ال مثل هلذا السيف يف السيوف، كما أن ابن صاحل ال مثل له يف األنام: يقول

  ري وال كل ما يطير بباز  كل السراة بالروذبا ليس
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  .شريفمجع سرى أي : السراة

  .ليس كل رئيس له سؤدد، كما أن ليس كل طائر باٍز، وإن شاركه يف الطريان: يقول

فارسي كان من جوهٍر على أبرواز  له من المجد تاج  

  .إنه من أهل بيت ملك قدمي وشرف عظيم يف الفرس: يقول

  . منهمعناه إن التاج ألبرواز كان من جوهر، وتاجه من اد والسؤدد، فهو أفضل: وقيل

  ولواني له إلى الشمس عاز  فوق كل أصل شريٍف نفسه

هو أفضل من أصله الذي انتسب إليه، وإن كان ذلك األصل شريفاً، ولو نسبته إىل الشمس : يقول
  .لكان أعال حمالً منها

  عن حسان الوجوه واألعجاز  قلبه حسان المعالي شغلت

  .عن طلب النساء احلسان الوجوه واألعجازإن املعايل احلسان شغلت قلبه باكتساا : يقول

  قوت من لفظه، وسام الركاز  وكأن الفريد والدر واليا

. معادن سائر الكنوز: والركاز. عروق الذهب: والسام. نصب سام ألنه معطوف على ما تقدم

  .الدر الكبري الذي ال يكون معه يف الصدفة غريه: والفريد

  .ظ املمدوح؛ حلسنه ورونقه وعذوبتهكأن هذه األشياء حصلت من لف: يقول

 قضم سكر األهواز دونه  تقضم الجمر والحديد األعادي

فكأم يقضمون سكر ! إن أعداءه يقضمون على اجلمر واحلديد حنقاً وغيظاً دون بلوغ مرتبته: يقول
  .األهواز؛ ألن اإلنسان حيب اإلكثار من ذلك

  اإليجازو ونال اإلسهاب ب  البالغة الجهد بالعف بلغته

إن البالغة قد بلغته بالسهولة اجتهاد غريه، أي أن عفوه يزيد على اجتهاد غريه، وأدرك : يقول
  .وهو اإلطالة: باإلجياز إسهاب غريه

 وثقل الديون واألعواز م  حامل الحرب والديات عن القو

: األعواز:  وروى.إذا مل جتده: وروى اإلعواز، وهو املصدر، من أعوزين الشيء. وثقل األعواز: أي

  .وهو مجع العوز، وهو االسم

إذا خاف الناس حرباًُ دفعها عنهم، وإن أثقلتهم ديات وديون أداها من ماله، وإن قل ماهلم : يقول
  .أغناهم
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 !ال بمن شكاها المرازي به  كيف ال يشتكي وكيف تشكوا؟

  .املصائب، وأصله اهلمز: املرازي

م من األثقال واملؤن فيحملها عنهم، وهم يشكون املصائب إن الناس يشكون إليه ما لزمه: يقول
مع أنه حيملها عنهم باملرازي، فهي واقعة به يف احلقيقة ال م، فكيف ال يشكوها؟ وهم ! واألثقال
  .وهو أوىل بأن يشكو! يشكون

 مبيتٌ لمالك المجتاز ه  أيها الواسع الفناء وما في

  . الناسوأضاف املال إىل. الكاف يف مالك للخطاب

إن فناءك واسع ومع ذلك ال مبيت فيه ملالك؛ ألنك تفرقه يف الوقت، فكأنه ليس له مبيت : يقول
  .عندك

  كشبا أسوق الجراد النوازي  أضحى شبا األسنة عندي بك

  .مجع النازية، من نزا يرتو، إذا وثب: مجع ساق، والنوازي: واألسوق. حده: شبا كل شيء

فكأا أسوق اجلراد النازية؛ ! حىت حد األسنة ونوائب الدهر ال تؤثر يفبك تعلمت الشجاعة، : يقول
  .يف أا ال تأثري هلا يف

  دار دور الحروف في هواز  عني الرديني حتى وانثنى

    

اهلاء : وخص هذه احلروف؛ ألا كلها! إن الرمح إذا طعنت به انعطف عين مثل حروف هوز: يقول
أبو جاد وهواز : كما قالوا. عة، واأللف ليست فيها ولكنها زائدةمستديرة منقط. والواو والزاي

  .وهي أجبد وهوز وكلمن. وكلمون

وقيل أراد بذكر هواز مجيع حروف املعجم، ومعناه أن الرماح ال تؤثر يف وال ختدشين كما ال ختدش 
  .هذه احلروف األقالم وال تؤثر فيها

  ازيوالتسلي عمن مضى والتع  الكرام التأسي وبآبائك

إن آباءك املاضني الكرام، صاروا لنا أسوة عن كل هالكٍة، فنحن نتسلى م عن مصائبنا؛ إذ لو : يقول
  .بقي أحد لبقي آباؤك

 تحتهم بال مهماز ومشت  تركوا األرض بعد ما ذللوها
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  .احلديدة جيعلها الفارس يف نعله، يهمز ا الدابة: املهماز

رض، وذللوها وانقادت هلم أي أهلها، وأطاعوهم طوعاً، حلبهم إم مضوا بعد ما ملكوا األ: يقول
  .إياهم من غري كراهة وال إكراه

  فكالم الورى لهم كالنحاز  الجيوش وهيبوا وأطاعتهم

  .سعال يأخذ اإلبل والغنم: النحاز

 فكل من أراد أن يتكلم بني أيديهم تنحنح وسعل؛ كما يفعله! انقادت هلم العساكر وهابتهم: يقول

  .احلصري إذا عيي بالكالم

  .أراد كأن مل يسمع من الناس إال مهساً شبيهاً بالنحاز؛ هليبتهم: وقيل

أراد أم مل يبالوا بكالم أحد هليبتهم والنقياد الناس إليهم، ومل يفكروا، كما ال يفكر اإلنسان : وقيل
  .يف سعاٍل يأخذ الغنم واإلبل

  ي األقوازك عديد الحبوب ف  على هجاٍن تأتي وهجاٍن

أي : وروى تأتتك. أي تقصدك: تأتيك. الكرام من اإلبل: والثاين. الكرام من الناس: اهلجان األول
نصب على احلال من : وعديد. مجع القوز، وهي القطعة املستديرة من الرمل: واألقواز. قصدتك

  .الضمري يف تأتيك، واإلضافة يف تقدير االنفصال

 إبل كرام يف عدد حبات الرمل؛ ألنك كرمي والكرمي إذا مسه رب قوم كرام قصدوك على: يقول
  .الضر، ماله إال الكرمي

  فوق مثل المالء مثل الطراز  السير في العراء فكانت صفها

وذلك ! شبه استواء اإلبل يف العراء بطراز على مالءة. واهلاء يف صفها لإلبل. األرض اخلالية: العراء
  .اها على األخرى بل تصف على استواٍء واحد يف املكان الواسعأن اإلبل الكرام ال تتقدم إحد

 فأودى بالعنتريس الكناز ر  وحكى في اللحوم فعلك في الوف

. الناقة القوية: والعنتريس. وهو املال الكثري: يف الوفر. أي السري حكى يف اللحوم فعلك: حكى

  .املكترتة اللحم: والكناز

فاعله : وأودى. وأفناها، فأشبه فعله ا فعلك يف مالك الذي تفرقهإن السري أذهب حلوم اإلبل : يقول
  .السري أي أهلكه

  عنك جادت يداك باإلنجاز  جادت الظنون بوعٍد كلما
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كلما ظننا يف أنفسنا عنك بوعد، وقدرنا أنك تعطينا بوعد، وعدنا ظنوننا كأن ذلك على : يقول
  .قدرنا، فتنجز ما قدرنا وحتقق ما أملنا

يضع الثوب في يدي بزاز  نشد القريض لديهم ملك  

إنه عامل بالشعر جيد الفكر فيه، فمنشد الشعر كأنه وضع ثوباً يف يدي بزاز؛ ألن البزار يكون : يقول
  .عارفاً بالثوب

  ه وأهدى فيه إلى اإلعجاز  القول وهو أدرى بفحوا ولنا

  .معانيه، ومعاريضه: فحوى الكالم

  .هو أعلم بدقائق معانيه، ويقدر أن يقول ما يعجز عنه كل شاعٍر فصيحإنه يقول الشعر، و: يقول

 كأنها الخازباز شعراء  ومن الناس من تجوز عليه

  .صوت الذباب، ونفس الذباب: اخلازباز

إنه عامل جبيد الشعر ورديئه وغريه جيوز عليه شعر شعراء كان شعرهم مثل طنني الذباب الذي : يقول
  .ال معىن له

  وهو في العمى ضائع العكاز   البصير بهذاأنه ويرى

إن من جيوز عليه مثل ذلك، هو يظن أنه عامل بالشعر، وهو كاألعمى بني العميان، إذا ضاع : يقول
  .إنه أراد ذا رجالً بعينه ضد للممدوح: قيل! عكازه وعصاته اليت يتوكأ عليها

  وعقل المجيز مثل المجاز  شعٍر نظير قابله منك كل

  .املعطي، وجيوز أن يكون مبعىن اوز القائل: وايز. كاف يف منك للشاعرال

أيها الشاعر إن كل شعر يشبه من يقبله منك، فالرديء جيوز على اجلاهل به، واجليد يعرفه : يقول
العامل به، وعقل املمدوح الذي يعطي اجلائزة على املدح ويقبل املديح وجييزه، مثل عقل املادح املعطي، 

  .والعاقل جييز العامل، وهو يقبل منه ألنه يرضى بشعره. فاألمحق جييز األمحق ويقبل منه. الذي قبله منهو

    

موقع كل شعر منك أيها املمدوح كموقع قائله، فإن كان فاضالً مقدماً . نظري قائله ومعناه: وقد قيل
يقبله مثل عقل الشاعر فشعره مثله، وإن كان رذالً فشعره كذلك، وكذلك عقل من جييز عليه أو 

  .الذي يقبل اجلائزة عليه

  : يهجو علوياً عباسياً: وقال أيضاً
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  وجركم من خفٍة بكم النمل  من قبل موتكم الجهل أماتكم

ومن خفة أقداركم ومهانتكم يقدر أن ! إنكم من غلبة اجلهل عليكم أموات وإن كنتم أحياء: يقول
  .جيركم النمل إىل حيث شاء

  فطنتم إلى الدعوى وما لكم عقل  ب الكلب مالكمأبي الطي وليد

  .تصغري ولد، ونصب على أنه منادى مضاف: وليد

  ! ليس لكم عقل، فكيف علمتم لؤم أصلكم، فرغبتم عنه وادعيتم إىل غري أبيكم: يقول

  !قوي لهدتكم فكيف وال أصل؟  ضربتكم منجنيقي وأصلكم ولو

  .الكسر: واهلد. يذكر ويؤنث وقد أنث: املنجنيق

  ! لو كان لكم أصل قوي وتعرضت له ألفسدته وهديته، فكيف تثبتون يل وليس لكم أصل؟: يقول

  لما كنتم نسل الذي ماله نسل  كنتم ممن يدبر أمره ولو

لو كان األمر فيكم إىل أبيكم مل يرض أن تكونوا نسله؛ ألن من يكون نسله مثلكم فال نسل : يقول
  .ار له يف ولدهغري أن اإلنسان ال اختي! له

معناه لو كنتم ممن حيسن التدبري ملا انتسبتم إىل من ال عقب له، بل كنتم تنتسبون إىل من كان : وقيل
  .له عقب

  : وقال ميدح احلسني بن علي اهلمذاين

 فياليتني بعد ويا ليته وجد  لقد حازني وجد بمن حازه بعد

  .أي مجعين: حازين

ن استوىل عليه البعد، فيا ليتين البعد؛ ألكون معه، ويا ليته الوجد قد ملكين الوجد واحلزن، مب: يقول
  .ليكون معي أبداً

  وإن كان ال يبقى له الحجر الصلد  بتجديد الهوى ذكر ما مضى أسر

  .الصلب اليابس: ذكر نصب بتجديد اهلوى وهو مصدر جدد، والصلد

 يف اهلوى، وإن كان مما ال يطيق أنا أسر إذا جدد يل الشوق ذكر الشدائد اليت سرت على: يقول
  .احلجر الصلد احتماله

  .ما جتدد. نسب ذكر ما مضى إىل جتديد اهلوى؛ إذ لوال اهلوى

رعى سربكم ورد  أتانا منك في العين عندنا سهاد وقالم ،رقاد  
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  .اإلبل: والسرب. نبت خبيث الرائحة: القالم

ستحسن القبيح يف حبك، فالسهر يف عيين ألذ من وأ! إين أستلذ األمل فيما ينالين من أجلك: يقول
  : ومثله! النوم، والقالم إذا رعت إبلكم أطيب عندي من الورد

 لحبها سود الكالب أحب  أحب لحبها السودان حتى

  وحتى كأن اليأس من وصلك الوعد  حتى كأن لم تفارقي ممثلةٌ

ت عين حىت كأن يأسي منك وعد أنت مصورة يف قليب، حىت كأنك مل تفارقيين، وإن بعد: يقول
  .بلقائك

  ويعبق في ثوبي من ريحك الند  تكادي تمسحين مدامعي وحتى

من قوة متثلك يف قليب، أظن أنك عندي متسحني مدامعي وتعانقيين فأجد يف ثويب رائحة الند : يقول
  .من ريح ثوبك

 عهدها أال يدوم لها عهد ومن  إذا غدرت حسناء أوفت بعهدها

أي ال يكون هلا لقاء، فغدرها إذاً يكون ! ن احلسناء تفي بعهدها، وعهده أال يكون هلا عهدإ: يقول
  .معناه إن احلسناء إذا غدرت، وفت هي بعهدها؛ ألا خمالفة لسائر النساء: وقيل! وفاء بعهدها

ت به أراد أن املرأة إمنا عهدت على الغدر وبه جرت عادا، فقد فعلت هي إذا غدرت مبا جر: وقيل
  .عادا، فإذا أوفت بعهدها، غدرت ووفت بعهدها؛ ألن عهدها أال يدوم هلا عهد وال ود

  : ومثله أليب متام

 نفس كل غانيٍة هند سجية  تحسبن هنداً لها الغدر وحدها فال

  وإن فركت فاذهب فما فركها قصد  عشقت كانت أشد صبابةً وإن

  .االقتصاد: القصد

ت، أو أبغضت أفرطت يف احلالني فعشقها مبن يعشقها أشد، وبغضها إذا إن املرأة إذا عشق: يقول
فاذهب إشارة إىل أنه ليس جيب أن يعتمد عليهن يف حال : وقوله. أبغضت أشد، ال اقتصاد هلا يف ذلك

  .من األحوال

  وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد  وإن حقدت لم يبق في قلبها رضاً

  .قتصاد أيضاًوهذا تأكيد ملا مضى من نفي اال

  يضل بها الهادي ويخفى بها الرشد  أخالق النساء وربما كذلك
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  .اهلاء يف ا وا للنساء

إن أخالق النساء على ما وصفته لك، ولكن العاقل رمبا ضل عقله حببهن، وخفي عليه رشده، : يقول
  .فيغلب هواهن رأيه

 دعلى مر الزمان ويشت يزيد  ولكن حباً خامر القلب في الصبا

    

  : ومثله قول اآلخر. إن احلب إذا خالط القلب يف الصبا، ال يزال يزيد على مرور األيام ويشتد: يقول

 قلبي فارغاً فتمكنا فصادف  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

 مكافأةً يغدو إليها كما تغدو  ابن علي كل مزٍن سقتكم سقى

  .فعل املمدوح: غدوالتأنيث لكل مزن؛ ألنه أراد مجاعة املزن، وي

دعاء للسحاب اليت سقت ديار أحبائه، بأن يسقي املمدوح اليت سقتكم أيها األحباب؛ حىت : يقول
  .يكون جمازاة السحاب على سقياها فيغدو هو إىل السحاب، كما يغدو السحاب إىل ديارهم

  وينبت فيها فوقك الفخر والمجد  كما تروى بالداً سكنتها لتروى

  .خطاب للمحبوبة: كسكنتها، وفوق

لتروي السحاب من صوب كرمه، كما أروت بالداً سكنتها أيتها احملبوبة، وينبت السحاب : املعىن
  .فوقك الفخر واد، كما ينبت يف ديار احملبوبة النور والعشب

  .يعين أن سقياه للسحاب ليس مما ينبت العشب، وإمنا سقيا كرم ينبت الفخر واد

  ويخرق من زحٍم، على الرجل البرد  وم ركوبهتشخص األبصار ي بمن

أي يثبت الفخر مبن . بالفخر: وقيل. لتروى أي لتروى مبن تشخص األبصار: متعلقة بقوله: الباء
  .تشخص األبصار

إذا ركب تتحري وتشخص إليه أبصار الناس، ويزدحم عليه الناس ينظرون إليه حلسنه، حىت : يقول
  ! االزدحامخيرق بعضهم ثياب بعض من كثرة 

 إيماٍء إليه إذا يبدو لكثرة  وتلقى، وما تدري البنان سالحها

  .فاعل تلقى وتدرى، واملفعول السالح: البنان

إذا بدا للناس رهم حسنه فيشري بعضهم إىل بعض بأصابعهم وقد سقط سالحه من يده، وهو : يقول
  : ومثله للمعري يف النعاس. ال يعلم حلريته
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 فالسوط تسقط من يمين الفارس  نان ضعيفةٌاليسار عن الع حيث

 إذا ما أثقل الفرس اللبد خفيفٌ  ضروب لهام الضاربي الهام في الوغى

إنه يضرب يف احلرب الشجعان الذين يضربون الرءوس، وإنه فارس خفيف على ظهر فرسه، : يقول
  .الذي حتت السرج. إذا أثقله لبده

 أته بين أنيابها األسدخب ولو  بصير بأخذ الحمد من كل موضٍع

إنه عامل بطريق اد، وكيفية أخذه، فهو يتحمل فيه املوت حىت لو كان يف أفواه األسد : يقول
  ! الستخرجه

  وبالذعر من قبل المهند ينقد  يغنى الفتى قبل نيله بتأميله

  .ينقطع: األمل، وينقد: التأميل

ومن قصده حمارباً مات من ! ن يصل إليه نائلهكل من أمله حصل له الغىن مبجرد أمله، قبل أ: يقول
  ! خوفه قبل أن يقتله بسيفه

  لضرٍب ومما السيف منه لك الغمد  ألنت السيف ال ما تسله وسيفي

  .جوابه: وألنت السيف. قسم: وسيفي

أي الذي تسله للضرب؛ ألنك أمضى : ال ما تسله. وحق سيفي، إنك السيف على احلقيقة: يقول
ومما السيف أي أن غمدك : وقوله! يعمل إال إذا ضربت به؛ فالقطع يف احلقيقة لك ال لهمنه، وألنه ال 

أي أت . وإذا لبستها كانت كالغمد لك. وهو الدروع واجلواشن. من احلديد الذي يطبع منه السيف
  .أفضل من السيف جوهراً، وغمدك أفضل من غمده؛ ألن غمدك من احلديد الذي يعمل منه السيف

إن من جنس احلديد غمدك؛ ألنك تدفع ضرباً بالسيف عن نفسك؛ فقد صار احلديد : هوقيل معنا
  .غمداً يقيك كما يقي السيف غمده

  نجيعاً، ولوال القدح لم يثقب الزند  ألنت الرمح ال ما تبله ورمحي،

 إذا وحق رحمي إنك أنت الرمح على احلقيقة، ال رحمك الذي تبله بالدم؛ ألن الرمح إمنا يعمل: يقول
  .طعنت به، كما أن الزند لو مل يقدح مل خترج منه النار

 يسدى إليهم بأن يسدوا ألنهم  من القاسمين الشكر بيني وبينهم



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        377

هو من قوم قسموا الشكر بيين وبينهم، فأنا أشكرهم على إنعامهم، وهم يشكرونين على قبويل : يقول
وا أي أم يعدون نعمهم على غريهم نعمة ألم يسدى إليهم بأن يسد: وهذا معىن قوله. منهم برهم

  : على أنفسهم، فيشكرون من قبل نعمهم ويثنون عليهم وهذا من قول التهامي

 حسبنا السائل المسئوال حتى  لسائله وأعلن شكره ودعا

 على الشكر الذي وهبوا بعد وشكر  شكر على الندى: فشكري لهم شكران

على نعمهم علي، والثاين على شكرهم يل يف قبول نعمهم، أحدمها . إين أشكرهم من وجهني: يقول
  .وهذه نعمة جمددة

  .وهذا البيت من بدائعه اليت مل يسبق إليه

  وأشخاصها في قلب خائفهم تعدوا  صيام بأبواب القباب جيادهم

  .قيام: وروى

    

تعدوا يف قلوم من إن خيلهم قيام على أبواب بيوم، وأعداءهم خيافون طلوعها عليهم فكأا : يقول
  .خوفهم

  وأموالهم في دار من لم يفد وفد  مبذولةٌ لوفودهم وأنفسهم

من قصدهم بذلوا له أنفسهم، ومن مل يقصدهم أنفذوا إليه صالم وأنعموا عليه بأمواهلم، : يقول
  .فكأن أمواهلم وفد

  : ومثله أليب متام قوله

رىٍء غير وافدوفدن إلى كل ام  فإن لم يفد يوماً إليهن طالب  

 العبدي والمطهمة الجرد ففيها  عطيات الحسين عساكر كأن

  .اخليل التامة اخللق، الكاملة احلسن: املطهمة

  .إنه يهب العبيد واخليل والسالح، فكأن ما يهبه عسكراً لكثرته: يقول

 حتى يلبس الشعر الخد رويدك  أرى القمر ابن الشمس قد لبس العال

اءه بالشمس؛ لشرفهما وعلومها، إشارة إىل أنه اكتسب شرفه من أبيه كما يكتسب شبهه بالقمر، وآب
وهذا قلب ما ذكره . رويدك أي أمهل حىت تبلغ مبلغ الرجال: القمر نوره من الشمس، مث قال

  : احلكمي يف قوله
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 الشمس من قمره لسليل  السادات مائلةً وترى

 ناة له قدبدٍن قد الق على  وغال فضول الدرع من جنباتها

  .واهلاء يف جنباا للدروع. إذا أهلكه: غال الشيء

  .إن املمدوح أذهب بالدروع وفضوهلا أي استوفاها بقده، فكأن طوله قد القناة؛ العتداله: يقول

 كذا آباؤه وهم مرد وكان  وباشر أبكار المكارم أمرداً

  .هي املبتدئات منها اليت سبق املمدوح إليها: أبكار املكارم

  .أنه سئل وهو أمرد، وكذلك كان آباؤه، فهو جيري على عادم أيضاً وسننهم: عيني

  من العدم من تشفي به األعين الرمد  أباه قبله فشفى يدي مدحت

! مدحت أباه قبل مدحه، فشفاين من الفقر وأغناين، من إذا نظرت إليه األعني الرمد، شفاها: يقول

  : ومثله البن الرومي

 باللحظ نحوه رمدك فداو   قم قبالتهأرمد العين يا

  مخافة سيري، إنها للنوى جند  حباني بأثمان السوابق دونها

  .نصب ألنه مفعول له: خمافة

أعطاين أبوك الدراهم والدنانري دون اخليل؛ خوفاً من أن أخرج عليها من حضرته؛ ألن اخليل : يقول
  ..معينةٌ على البعد، وجند له

  ثناء ثناء، والجواد بها فرد  مينهعوٍد، إن جود ي وشهوة

أي الذي . واأللف والالم يف اجلواد مبعىن الذي. نصب عطفاً على خمافة، واهلاء يف ا لألمثان: شهوة
  .جيود

أعطاين أمثاا دوا خمافة سريي ا، وشهوةً منه أن يعود إىل العطاء؛ ألن جوده ال يقتصر على : يقول
أي املمدوح : والذي جيود به فرد. ثىن، أي إن عادته أن جيود مرتني مرتنيمرة واحدة، بل هو مثىن م

  .فرد ال ثاين له يف شرفه، كما ال نظري له يف زمانه وأقرانه

  وفي يدهم غيظٌ وفي يدي الرفد  زلت ألقى الحاسدين بمثلها فال

  .وهي األمثان. أي مبثل العطايا: مبثلها

وهذا دعاء !  ما حسادي، فيكون معهم غيظ ومعي عطاءدام يل عطاؤه ورفده حىت أغيظ: يقول
  .لنفسه وعلى احلاسدين له
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  وعندهم مما ظفرت به الجحد  قباطي الهمام وماله وعندي

كالذين يسكنون . والقبيطة منسوب إىل القباط وهم نصارى. مجع القبيطة، وهي ثياب مصر: القباطي
  .ريف مصر ورساتيقها، مبرتلة سواد العرب

ال زلت أبداً آخذ خلعه وأمواله وحسادي جيحدون ما ظفرت به : عطفاً على دعائه األوليقول 
مل : أراد أم جيحدون نعمه ويقولون: وقيل. ليطيبوا بذلك أنفسهم! مل يعطه شيئاً: لغيظهم فيقولون

  .يعطه شيئاً، حىت يكون جحودهم سبباً النقطاع صالته عنهم

  كي الفتى فيما خال المنطق، القرديحا  وإنما يرومون شأوى في الكالم

والقرد حياكي اإلنسان يف ! إن احلساد حياولون بلوغ غاييت يف الفصاحة والبيان، وهم قرود: يقول
  ! أفعاله، إال يف النطق فكيف يقدرون على ذلك؟

  وهم في ضجيٍج ال يحس به الخلد  في جموٍع ال يراها ابن دأيٍة فهم

الفأرة العمياء، وتوصف حبدة السمع، وصدق : دة البصر واخللدويوصف حب. الغراب: ابن دأية
  .احلس

إم من قلتهم وخستهم ال يراهم الغراب مع حدة بصره، وإن كانوا كثريين يف العدد وهلم : يقول
  .أصوات وضجيج، ومع ذلك فاخللد ال حيس ا مع صحة السمع

  كن حمدفجازوا بترك الذم إن لم ي  استفاد الناس كل غريبٍة ومني

  .أي كل لفظ غريب، أو معاٍن غريبة، أو خصلة: كل غريبة

    : ويف جازوا قوالن

  .أي جتوز على خبث. هذه الدراهم جائزة: أنه من قوهلم. ما قاله ابن جىن: أحدمها

فتكلموا ما ليس يف طباعهم . إن الناس استفادوا مين األخالق الغريبة واملعاين البديعة: كأنه يقول
  .فقوا بترك الناس ذمهم، وإن مل حيمدوهمفجازوا ون

أيها الناس إذا استفدمت مين : وعدل عن معاتبه إىل اخلطاب فيقول. أن جازوا أمر من اازاة: والثاين
  .هذه املعاين فجازوين بترك الذم إن مل حتمدوين

  وهم خير قوٍم واستوى الحر والعبد  علياً وابنه خير قومه وجدت

من بعدهم متساوي يف الفضل، ال فضل يف . وابنه أفضل قومه، وقومه خري الناسوجدت علياً : يقول
  .ذلك بني احلر والعبد
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  وفي عنق الحسناء يستحسن العقد  شعري منهما في مكانه وأصبح

ويف العنق احلسناء؛ على أن يكون احلسناء : أي عنق املرأة احلسناء وروي. يف عنق احلسناء: روى
  . يف منهما للممدوح وأبيه، ويف مكانه للشعروالكناية. صفة للعنق

أي يف املكان الذي ينبغي أن يكون فيه، فزاد . أصبح شعري فيهما حني مدحتهما به يف مكانه: يقول
حسنه، كما أن العقد إذا كان يف عنق احلسناء، أو يف العنق املوصوف باحلسن كان أزيد حسناً؛ ملا 

  .كان ذلك مكانه

  قصائد ابن طغج

على أيب الطيب مراسلة األمري أيب حممٍد احلسن بن عبيد اهللا ابن طغج من الرملة فسار إليه وكثرت 
  .فلما حل به محل إليه وأكرمه

حدثين حممد بن القاسم : وحدث أبو عمر عبد العزيز بن احلسن السلمي حبضرة أيب الطيب قال
عي مركوب يركبه فصعدت إليه، إىل أرسلين األمري أبو حممٍد إىل أيب الطيب وم: املعروف بالصويف قال

أعلم أنه يطلب : داٍر كان نزهلا فسلمت عليه وعرفته رسالة األمري، وأنه منتظر له، فامتنع علي وقال
فاقعد إذاً، مث دخل إىل بيت يف احلجرة ورد : فقال يل! ما تفترق: فقلت له. شعراً، وما قلت شيئاً

: فقلت له.  خرج إيل وهي يف يده مكتوبةٌ مل جتف بعدالباب عليه فلبث فيه مقدار كتب القصيدة مث

مث ركب وسرنا فدخل على األمري أيب حممد وعيين األمري إىل . الساعة تسمعها: أنشدنيها فامتنع وقال
  .الباب ممدودة منتظراً إىل وروده فسأل عن خرب اإلبطاء فأخربته اخلرب فسلم عليه ورفعه أرفع جملٍس

  : وأنشد أبو الطيب

  علمت بما بي بين تلك المعالم  الئمي إن كنت وقت اللوائم أنا

أنا الئمي : وقوله. واملعامل مجع، وهي أثر العالمة. واللوائم مجع الالئمة. وقت نصب على الظرف
  .كالقسم، أو كالدعاء على نفسه بأن يكون من مجلة لوامه، ألنه أبغض الناس عنده

جعلين : لوائم، ما حلقتين عند وقويف على آثار احملبوبة يعينملت نفسي إن كنت وقت المتين ال: فيقول
  .اهللا من لوامه إن كنت علمت ذلك

معناه اخلرب، أي لو كنت علمت ما أصابين عند ذلك، لكنت أنا ألوم نفسي على ما ظهر من : وقيل
  .اجلزع ولكين حتريت حىت ذهب عقلي
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  كساٍل وقلبي بائح مثل كاتم  مما ذهلت متيم ولكنني

  .الذي عبده احلب: أي غفلت واملتيم: ذهلت

ولكنين حتريت فبقيت ذاهل اللب عن الشكوى فأنا متيم ولكين كأين ساٍل صابر؛ ملا حلقين من : يقول
فهو بائح مبا جيده ! التحري وذهاب العقل، وكأن قليب حيب وخيفق فيبوح مبا كنت أكتمه من الشوق

  .وكأنه كامت؛ ألين ال أظهر الشكوى بلسان

إن قليب بائح من حيث أنه يتوجع فتبكي العني، فيظهر ما يف قليب بالدمع واللسان، فسكت عن : وقيل
  .إظهاره بالشكوى

  تمكن من أذوادنا في القوائم  كأنا كل وجد قلوبنا وقفنا

  .األذواد اإلبل، ما بني الثالثة إىل العشرة

 إبلنا، فكأن ما يف قلوبنا من الوجد يف قوائم اإلبل ملا وقفنا بتلك املعامل أطلنا الوقوف، ومل تربح: يقول
  ! فهي ال تربح

  فال زلت أستشفي بلثم المناسم  بأخفاف المطي ترابها ودسنا

  .واهلاء يف تراا للمعامل. طرف خف البعري: املنسم

  .وطئنا تراب املعامل بأخفاف إبلنا، فما زلت أشفي غليلي بتقبيل مناسم اإلبل: يقول

  بطول القنا يحفظن ال بالتمائم  واتي دارهن عزيزةٌالل ديار

  .أي هي ديار: بالرفع على أنه خرب ابتداء حمذوف: وروى. تراا: ديار بالنصب بدالً من قوله: روى

هذه الديار ديار نساء عزيزات منيعات، ال يقدر أحد على الوصول إليهن، وإمنا حيفظن : يقول
  .حسنهن وإىل صغرهن؛ ألن التمائم تعلق على من كان كذلكبالرماح ال بالتمائم؛ إشارة إىل 

    

  إذا مسن في أجسامهن النواعم  التثني ينقش الوشي مثله حسان

  .اهلاء يف مثله للوشي

فينقش عليها آثاراً مثل آثار ! إن إذا تثنني فيؤثر ما عليهن من الوشي يف أبدان، لنعومتها: يقول
  . الشمع إذا وضع عليهالوشي، كما ترى نقش اخلامت يف

  كأن التراقي وشحت بالمباسم  ويبسمن عن در تقلدن مثله
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  .واهلاء يف مثله للدر. أي قلدت: مجع مبسم وهو الثغر، ووشحت: املباسم

إن إذا ضحكن أبدين ثغوراً مثل الدر الذي يف قالئدهن فكأن الذي توشحن ا هي أسنان : يقول
  .اليت كالدر

  ومسعاي منها في شدوق األراقم  طالبي نجومها: يافما لي وللدن

. بالرفع على أن يكون خرب طاليب: وروى. جنومها أي يكون منصوباً باملصدر الذي هو طاليب: روى

  .احليات: معايل األمور، واألراقم: وأراد بالنجوم

وهو من قول . هالكفأحتمل املشاق واألخطار وأقتحم امل! ما يل أطلب من الدنيا معايل األمور: يقول
  : العتايب

 في بطون األساود بمستودعاٍت  جسيمات األمور منوطةٌ فإن

  إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم  الحلم أن تستعمل الجهل دونه من

من احللم، استعمال اجلهل يف بعض األوقات وذلك إذا اتسعت يف احللم طرق املظامل، أي إذا : يقول
وهذا من قول أيب . مك وإقدام السفيه عليك، فاجلهل ها هنا هو احللمكان حلمك داعياً إىل ظل

  : األسود

 خصيم عالٍم يتجاهل بمثل  لم تعطف عن الحق جاهالً فإنك

  فتسقي إذا لم يسق من لم يزاحم  ترد الماء الذي شطره دم وأن

وتسقي إبلك إذا مل ميكن من احللم أن ترد املاء الذي قتل عليه الوارد، حىت امتزج بدم القتلى : يقول
  .الضعيف أن يسقيها، وأن تزاحم الناس

  وبالناس روى رمحه غير راحم  عرف األيام معرفتي بها ومن

من عرف أحوال األنام، وطباع األيام، كما عرفت وجربت من لؤمهم مل يترك واحداً من : يقول
  ! وروى رحمه من دمائهم. أحيائهم

   في الردى الجاري عليهم بآثموال  بمرحوٍم إذا ظفروا به فليس

  .فليس مبرحوم، إشارة إىل من يف البيت املتقدم، وكذلك اهلاء يف به: قوله

  .إمنا قلت ذلك ألم إذا ظفروا به ال يرمحونه، فكذلك هو إذا قتلهم ال يأمث به: يقول

 قلت لم أترك مقاالً لعالم وإن  إذا صلت لم أترك مصاالً لفاتٍك

  .يف احلرب مل أترك فيه غاية لشجاع، وإذا قلت شعراً مل يقدر أحد أن يأيت مبثلهإذا صلت : يقول
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  عن ابن عبيد اهللا ضعف العزائم  فخانتني القوافي وعاقني وإال

إن مل أكن كما قلت ووصفت من الشجاعة والعلم، خانتين األشعار وهذا دعاء منه على نفسه : يقول
  .زائم إن مل أكن كذلكوكذلك صرفين عن هذا املمدوح ضعف الع

  ومجتنب البخل اجتناب المحارم  المقتنى بذل التالد تالده عن

إن أكن كما وصفت وعاقين ضعف عزائمي عن الذي يكتسب املال مكان املال، فيقتين بذلك : يقول
  .الثناء احلسن والذكر اجلميل وجيتنب البخل كما جيتنب احملارم

   ثقال الغمائموتحسد كفيه  أعاديه محل عفاته تمنى

  .أي تتمىن، فحذف التاء لدالا: متىن

إن أعداءه يتمنون أن يكون هلم من هذا املمدوح حمل قصاده؛ ألن قصاده، ينفذ حكمهم يف : يقول
وغاية ما يتمىن العدو من عدوه، ! ومع ذلك هلم حمل رفيع عند املمدوح! ماله، وميلكون ويغريون عليه
  .حتسده أيضاً الغمائم املطرية، ألنه زاد عليها يف اجلود والعطاءو. أن حيصل يف عدوه مثل ذلك

 مذخورٍة للعظائم معظمٍة  وال يتلقى الحرب إال بمهجٍة

  .أي رفيعة مصونة عن الدنايا، وهي معدة لدفع األمور العظائم: معظمة

  .إنه ال يباشر احلرب والشدائد اجلسام إال بنفسه: يقول

 وال الوحش المثار بسالم بناٍج  مهوذي لجٍب، ال ذو الجناح أما

  .وجيش ذي جلب: وتقديره. الصوت يف احلرب: اللجب

إنه ال يتلقى احلرب إال مبهجة نفيسة، وجيش له أصوات كثرية، فإذا عرب عليهم طري صادوه، : يقول
  .فال يسلم منه وحش وال طري. وإن ثار وحش قصدوه

  ش القشاعمتطالعه من بين ري  تمر عليه الشمس وهي ضعيفةٌ

  .هو طائر يشبهه، واهلاء يف عليه وتطالعه تعود إىل ذي جلب: مجع قشعم، وهو النسر، وقيل: القشاعم

إن النسور كانت تطري فوقه والغبار ساطع حوله، حىت حال بينه وبني الشمس، وهي متر عليه : يقول
  .ضعيفة، فيظهر الضوء من بني ريش النسور

    

 فوق البيض مثل الدراهم تدور  فرجةًإذا ضوءها القى من الطير 

  .إن الشمس إذا صادف ضوءها فرجة من أجنحة الطري، وقع على البيض مدوراً مثل الدراهم: يقول
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 اللمع في حافاته والهماهم من  ويخفى عليك البرق والرعد فوقه

  .مجع مههمة، وهي صوت ال يفهم: اهلماهم

  .والرعد بصوت اجليشخيفى عليك الربق من ملعان السالح، : يقول

  ضراباً يمشي الخيل فوق الجماجم  أرى دون ما بين الفرات وبرقٍة

  .مدينة قريبة من االسكندرية إىل املغرب: برقة

  .أرى بني هذين املوضعني ضروباً يكثر فيها القتلى حىت متشي اخليل عليها: يقول

  عرفن الردينيات قبل المعاصم  وطعن غطاريٍف كأن أكفهم

  .موضع األسورة من اليد: واملعاصم. السادة: اريفالغط

وأرى يف هذه املواضع طعن قوم سادة، تعودوا محل الرماح من صغرهم، حىت كأن أيديهم : يقول
  .وصلت بالرماح قبل أن توصل مبعاصمهم

  سيوف بني طغٍج بن جف القماقم  حمته على األعداء من كل جانٍب

  .ين طغجصفة لب: السيد، والقماقم: القمقام

  : واهلاء يف محته للجيش وهذا من قوله. إن قومه حيمون جيوشه بسيوفهم: يقول

 والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع  تمتنع السادات كلهم بالجيش

 منه كرهم في المكارم وأحسن  هم المحسنون الكر في حومة الوغى

ط احلرب، وكذلك يفعلون يف هم حيسنون، أي يعرفون، أو يأتون ما يستحسن من الكر يف وس: يقول
  .املكارم، وذلك أحسن من كرهم يف احلرب والطعن والضرب

 الغرم عن كل غارم ويحتملون  وهم يحسنون العفو عن كل مذنٍب

  .حيسنون أحد املعنيني، وأراد أم يعفون عن كل جمرم، وحيملون على أمواهلم كل مغرم: يعين بقوله

  اء من شفار الصوارمأقل حي  إال أنهم في نزالهم حييون

من عادم احلياء يف مواضع احلياء لكنهم يف احلرب وقاح وال يرتدون بشيء كحد السيف : يقول
  .الذي ال يرتد من أحد

 معدودةٌ في البهائم ولكنها  ولوال احتقار األسد شبهتها بهم

فلهذا ال .  ال متييز هلالوال أم حيتقرون، لشيهت األسود م، ولكنها من مجلة البهائم اليت: يقول
  .أشبهها م
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 صنائعه تسري إلى كل نائم  سرى النوم عني في سراي إلى الذي

مل ! ذهب النوم عين يف سراي إىل هذا املمدوح، الذي تسري مواهبه ليالً لكل نائم على فراشه: يقول
  .يتعبه يف طلبها

  راغمومشكى ذوي الشكوى ورغم الم  مطلق األسرى، ومخترم العدى إلى

  .الشكوى. املزيل: املشكي. الذي حياول أن يذلك وحتول أن تذله: املهلك، واملراغم: املخترم

  .إنه مين على األسارى لك األعداء، ويزيل الشكاية، ويرغم أعاديه: يقول

كأنهم ما جف من زاد قادم  نفضت الناس لما بلغته كريم  

  .جف وخف رويا، وروى حف باحلاء

  .ت إليه طرحت الناس كلهم، كما يطرح القادم ما جف من زادهملا مل: يقول

  على تركه في عمري المتقادم  سروري ال يفي بندامتي وكاد

سررت بلقائه، وندمت على تركي قصده يف متقدم عمري، حىت كأن نداميت على تركه أكثر : يقول
  .من سروري بلقائه وحضرته

  جده غير هاشمبها علوي  وفارقت شر األرض أهالً وتربةً

  .نصباً على التمييز: أهالً وتربة

  : أراد ذا العلوي الذي قال فيه: قيل

  البيت... أتاني وعيد األدعياء

  .أردت ذا طربية ألن فيها أعداء املمدوح: وسئل عنه فقال

  وأجلسه منهم مكان العمائم  بال اهللا حساد األمير بحلمه

ا من سعادته ما يدمي حزم، وجعله يف العز والشرف، وأذهلم له، حىت ابتالهم اهللا حبلمه، لريو: يقول
  .وهي الرءوس: يكون منهم مكان العمائم

  وإن لهم في العيش حز الغالصم  فإن لهم في سرعة الموت راحةً

يعين أن بقاءهم أشد هلم . وهذا علة دعائه هلم باحللم. مجع الغلصمة، وهي قصبة احللق: الغالصم
  . الفناء واهلالكوعليهم من

 ال قاتلت من لم تقاوم عليك  كأنك ما جاودت من بان جوده
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كل من جاودته زدت عليه وكل من قاتلته غلبته، وكأنك اخترت منهما من تعلم أنك تغلبه ال : يقول
حمالة، ومل تفعل ذلك قصداً، ولكن ملا كان الظاهر من حالك الغلبة عليهم يف اجلود والشجاعة كنت 

  .لت ذلككأنك فع

    : فقال. حبقي عليك إال شربت: فقال له. وسأله الشرب معه فامتنع

 لم تشبه لي بمذق وود  سقاني الخمر قولك لي بحقي

والثاين مودتك اخلالصة يل اليت ال . فيلزمين رعايته. حبقي: محلين على شرب اخلمر قولك يل: يقول
  .ضد اخلالص: واملذق. يشوا خالف وال مذق

  على قتلي بها لضربت عنقي  لو حلفت وأنت ناٍء يميناً

  .نصب على املصدر: مييناً

فكيف ال أشرب؟ ! لو حلفت مبثل هذه اليمني، وألزمتين بقتل نفسي وأنت بعيد عين لفعلت: يقول
  : مث أخذ الكأس وقال! وهو دون ذلك، وأنت قريب مين

  أمسى األنام له مجالً معظما  من قسٍم وأفدي المقسما حييت

جمالً معظما، ولو مجعه رداً على املعىن لكان : اسم اجلمع للناس، وليس جبمع؛ وهلذا وحد فقال: األنام
  .جيداً

وهو املمدوح؛ ألن اخللق أصبحوا كلهم ! حياك اهللا من قسٍم وأنا أفدي املقسم: خياطب القسم ويقول
  ! جملني له، ومعظمني قدره كما أعظمه وأجله أنا

 فلقد تركت األحرما وأخذتها  مير بشربهاوإذا طلبت رضى األ

إن شرب اخلمر، وإن كان حراماً، فعصيانه أحرم، فإذا شربتها لرضاه، فقد تركت ما هو أشد : يقول
  .واهلاء يف شرا و وأخذا للخمرة! حرمة

  : وغىن املغين فقال له

  يا خير من تحت ذي السماء  يقول الذي يغني؟ ماذا

 إليك عن حسن ذا الغناء  يشغلت قلبي بلحظ عين

يا خري من حتت ذي السماء، إين شغلت بالنظر إىل حسن وجهك، وتأمل مشائلك من استماع : يقول
  : ماذا يقول هذا املغىن؟ وعرض عليه سيفاً فأشار به إىل بعض من حضر، وقال: الغناء، فأخربين

 كل غالٍم عتا وبابة  أرى مرهفاً مدهش الصيقلين
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 لك في ذا الفتى؟ أجربه  السابقاتلي ولك  أتأذن

  .الغاية: املرهف الذي رققت شفرتاه والبابة

فهل . عتا أي عدا عن احلق: أرى سيفاً حمدوداً يدهش الصيقلني حبسن جوهره ورونقه، وقوله: يقول
  .ولك السابقات حشو مليح أي لك النعم السابقة علي: تأذن يل أن أجربه يف هذا الفىت؟ قوله

ألن . تان جيوز أن يكون رويهما التاء فتكون األلف وصالً، وأن يكون رويهما األلفوهذان البي
  .األلف فيهما من نفس الكلمة

  .وأراد االنصراف فقال يذكر تعلقه باألمري

  ومنصرفي له أمضى السالح  عليك الليل جداً يقاتلني

ةً، فإذا انصرفت عنك يقوم إن الليل يغار من نظري إليك، فهو يدافعين ويقاتلين عليك غري: يقول
  .مقام السالح ويقتلين

  بعيد بين جفني والصباح  كلما فارقت طرفي ألني

وطريف . أي كلما فارقت املمدوح. مضمر: فاعل بعيد، وهو اسم غري ظرف، ومفعول فارقت: بني
  .مبتدأ، واجلملة خربه

بفراقي إياه، ويكون . رقت طريفأي فا. إنه أقام املمدوح مقام طرفه، على هذا مفعول فارقت: وقيل
  .بعيد مبتدأ وبني جفين خربه، واجلملة خرب أن

إين إذا مل أرك، طال علي الليل شوقاً إىل لقائك، وبعد عين الصباح، وأسقم جسمي السهر، : يقول
  .فكأن فراقك سيف لليل يقتلين

  : وسايره وهو ال يدري أين يريد به؟ فلما دخال كفر زنس قال يصفها

  كالغمض في الجفن المسهد  عن غير موعد وزيارٍة

رب زيارة من غري تقدم وعد ا، وهي يف قليب أحلى وألذ من النوم يف اجلفن الذي طال : يقول
  .سهاده، وبعد عنه رقاده

  د مع األمير أبي محمد  بنا فيا الجيا معجت

  .ا للزيارةضرب من السري سهل لني من سري اإلبل، واستعمله يف اخليل ها هن: املعج

  .وهو املمدوح. سارت بنا اخليل يف هذه الزيارة مع األمري أيب حممد: يقول

  !لو أن ساكنها مخلد  دخلنا جنةً حتى
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  ! أي لو كان ساكنها خملداً كانت اجلنة بعينها

  ب كأنها في خد أغيد  حمراء الترا خضراء

  .رة الشعر، وهو العذار على اخلد األمحروقيل الناعم البدن، شبه خضرا خبض. الطويل العنق: األغيد

  .وإمنا وصف تربتها باحلمرة، ألن الطني الذي فيها يضرب لونه إىل احلمرة

  فوجدتها ما ليس يوجد  تشبيهاً لها أحببت

  .اهلاء يف وجدا مفعوله األول وما املفعول الثاين ألنه مبعىن علمت

  .ه ال نظري هلا يف احلسنطلبت هلا نظرياً أشبهها به فلم أجد؛ ألن: يقول

  ئق فهي واحدةٌ ألوحد  رجعت إلى الحقا وإذا

  .ال نظري له يف اد: أي إذا حققت وصفها فهي واحدة ال نظري هلا يف احلسن، ألوحٍد

    : وقال أيضاً ميدحه وقد شرب معه

 وفى لي بأهليه وزاد كثيرا  ووقٍت وفى بالدهر لي عند واحٍد

 فيه من اللذات والسرور مثل ما يف مجيع الدهر عند فرٍد يف عصره، وهذا رب وقت اجتمع يل: يقول
  .الواحد اجتمع له من الفضائل مثل ما يف مجيع اخللق بل أزيد كثرياً

 ترى للماء فيه خريرا وزهٍر  شربت على استحسان ضوء جبينه

  . واهلاء يف فيه للزهر.وماٍء ترى له خريراً. شربت مستحسناً ضوء جبينه، يف بستاٍن ذي زهر: يقول

  وأصبح دهري في ذراه دهورا  الناس مثليهم به، ال عدمته غد

  .نصب على احلال، وجيوز أن يكون خرب غدا من أخوات كان: مثليهم

فيه من الفضائل مثل ما يف مجيع الناس، فهو قائم مقامهم فصار الناس مثليهم، واجتنيت أنا : يقول
  . الدهور، فقام دهري مقام دهور كثريةعنده من اللذات ما جيتنيه أهل

يصف جملسني لألمري وذكر أبو حممد انزواء أحد السني عن اآلخر لريى من كل واحد منهما ما ال 
  : يرى من صاحبه فقال له

 ولكن أحسنا األدبا مقابالن  المجلسان على التمييز بينهما

إما متقابالن يف : فهو يقول. ، منحرفاً عنهكان السان كل واحد منهما يف اجلهة اليت تقابل اآلخر
وإمنا احنراف أحدمها عن اآلخر؛ حلسن . احلقيقة، ومن حيث احلسن والبهاء، وإن كانا قد ميز بينهما
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  .ألن عادة الغالم أن يقف ناحيةً، حيث ال يراه السيد إال عند احلاجة إليه! األدب

  .س اآلخرإن ما جيري يف أحدمها ال يعرفه أهل ال: وقيل

  وإن صعدت إلى ذا، مال ذا رغبا  صعدت إلى ذا، مال ذا رهباً إذا

  .وروى يف املصراعني رهبا

إذا صعدت إىل أحد السني احنرف اآلخر عن مقابلة اآلخر من مقابلة وجهك، هيبةً لك : يقول
إن أحدمها كان : هذارعباً، ورغباً بالغني املعجمة، فاملعىن على : وروى يف الثاين! وخوفاً من سلطانك

للسطوة والنكال، واآلخر للرغبة والنوال، فإذا صعد إىل أحدمها خشي أن مييل إليه بسطواته، فإذا 
  .صعد إىل اآلخر مال إليه رغبة فيما عوده به من نواله وهباته

  إني ألبصر من فعليهما عجبا  فلم يهابك ما ال حس يردعه؟

  .أي يزجره: يردعه

. وذلك عجب منهما، فإذا كان ذلك حاهلما! ك من ما ال حس له يزجره؟كيف خياف من: يقول

  .فالعقالء أوىل أن خيافوا منك

  : وأقبل الليل ومها يف بستان فقال ميدحه

  أن لم يزل ولجنح الليل إجنان  النهار ونور منك يوهمنا زال

تغطية األرض : نان الليلكأنه جنح إىل الذهاب وإج. نصفه األخري: قطعة من أوله، وقيل: جنح الليل
  .بالظلمة

  .إن النهار قد زال، ونور وجهك يف إشراقه يومهنا أن النهار باٍق بعد والليل قد أظلم بقطعه: يقول

  فرح فكل مكاٍن منك بستان  فإن يكن طلب البستان يمسكنا

و بستان؛ ملا إن كانت إقامتك بالبستان هذا رغبة منه فارجع إىل مرتلك فإن كل مكان حتله فه: يقول
  .فيك من احملاسن واأللطاف

  : فلما استقل يف القبة نظر إىل السحاب فقال ميدحه

  إليك إن معي السحابا: فقلت  لي السحاب وقد قفلنا تعرض

أمسك عن : فقلت. ملا انصرفنا من البستان إىل املرتل تعرض لنا السحاب، وهم باملطر علينا: يقول
  .ملمدوحمطرك، فإن معي السحاب، وهو ا

  .أي أمسك عين. إليك: وقوله
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  فأمسك بعد ما عزم انسكابا  في القبة الملك الرجى فشم

  .إذا نظرت إليه: أي انظر، من قولك مشت الربق أشيمه شيماً: شم

فلما نظر ! قلت للسحاب انظر إىل امللك املرجى يف القبة، إن شككت يف قويل، فإنه أكرم منك: يقول
  .قويل فأمسك بعد أن عزم على أن يسكب خجالً واستحياًءإليه السحاب علم صدق 

  : وكره الشرب فلما كثر البخور وارتفعت رائحة الند قال يصف جملس الشراب عند األمري

  !وحسن الغناء وصافي الخمور  أنشر الكباء ووجه األمير

  .رائحته املنتشرة منه: ونشره. العود الذي يتبخر به: الكباء

  ! األشياء جمتمعة يف هذا الس وال أشرب؟هذه : يقول لنفسه

  فإني سكرت بشرب السرور  خماري بشربي لها فداو

  : وهو من قول األعشى! شربت مخر السرور فسكرت، فهات اخلمر ألداوي ا مخاري: يقول

  وأخرى تداويت منها بها  شربت على لذٍة وكأٍس

  : مٍد حاضراًوأشار إليه بعض الطالبني مبسك فقال، وكان أبو حم

  كفى بقرب األمير طيبا  مما غنيت عنه الطيب

 بكم يغفر الذنوبا كما  به ربنا المعالي يبني

    

وإن يبين اهللا ذا األمري املعايل، كما بكم ! قد استغنيت عن الطيب؛ ألن قرب األمري طيب يل: يقول
  .وسلمأي حلب آل رسول اهللا صلى اهللا عليه . أيها األشراف يغفر الذنوب

  : سوقاً إىل الطيب فقال ميدحه: وجعل األمري يضرب بكمه البخور ويقول

 الناس في المقال وأفصح  يا أكرم الناس في الفعال

 قلت في النوال فهكذا  سوقاً: إن قلت في ذا البخور

بله يا أكرم الناس خصاالً وأفعاالً، وأنصحهم كالماً ومقاالً، إن سقت إيل البخور فقد سقت ق: يقول
  .نصب على املصدر: وقيل. وسوقاً نصب ألنه حكاية قوله. النوال

وحتدث أبو حممد عن مسريهم يف الليل لكبس باديٍة وأن املطر أصام فقال أبو الطيب يف شجاعة 
  : األمري

  فلمن ذا الحديث واإلعالم؟  مستنكٍر لك اإلقدام غير
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 امالليل همه والغم يمنع  علمنا من قبل أنك من ال قد

فلمن حتدث ذا احلديث؟ وقد علمنا أن الليل ! غري مستعجب إقدامك على األمور العظام: يقول
واملطر ال مينعانك عما مهمت به، فلمن هذا احلديث واإلعالم؟ مث قال أيضاً البن طغج وهو عند طاهر 

  : العلوي

 حق ذا الشريف عليكا ومن  بلغت الذي أردت من البر قد

 ذا خفت أن تسير إليكا تك   الدار في وقوإذا لم تسر إلى

قد قضيت ما عليك من حق هذا الشريف وبره، فارجع إىل دارك، فإين أخاف أا تسري شوقاً : يقول
  .وتشرفاً حبلولك فيها، فقد أوحشتها بغيبتك

  : وهم بالنهوض فأقعده أبو حممد فقال له

 وحر الملوك عبدا به،  من رأيت الحليم وغداً يا

  وأنت للمكرمات أهدى  لي الشراب جداًع مال

  .يا من رأيت احلليم باإلضافة إليه وغداً، ورأيت احلر من امللوك عند هيبته عبدا: يقول

  .نصب على املصدر، أي أجد جداً: وجداً

  .إن السكر قد غلب علي وأنت للمكرمات أهدى من كل أحد فأذن يل فإنه من مكرماتك: ويقول

 من لدنك رفدا عددته  فإن تفضلت بانصرافي

  .العطاء: االنصراف، صلة من عندك والرفد

  .إن أذنت يل يف االنصراف حسبته صلة من عندك: يقول

  : وذكر أبو حممد بن طغج أن أباه استخفى مرة، فعرفه يهودي فقال جميباً له

  أن يرى الشمس فال ينكرها  تلومن اليهودي على ال

وأراد . عرفه، ألنه يف اشتهاره كالشمس، فتنكره ال يصري كافياًال تلومن اليهودي يف أن ي: يقول
  .ال ينكرها أن يعرفها: بقوله

  ظلمةً من بعد ما يبصرها  اللوم على حاسبها إنما

! ال لوم على اليهودي يف معرفة أبيك، وإمنا اللوم على من حيسب الشمس ظلمة وهو يبصرها: يقول

  .وليس ذلك إال من يعرف أباك

  : فقال! ا ارجتل من الشعر بديها فأعاده، فتعجب قوم من حفظه إياهوسئل عم



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        392

فكأن أقرءها من كتاب. إنما أحفظ المديح بعيني؛ لما أرى في األمير من خصال حميدة؛ إذا نظرت إليها نظمت إلي تلك الخصال غرائب المعاني المنثورة
 فاستعظم بعض اجللساء ذلك وجزع وجرى احلديث يف وقعة ابن أيب الساج مع أيب طاهر القرمطي،

  .له، فقال أبو الطيب أليب حممد منشداً

  وفارس كل سلهبٍة سبوح  كل مكرمٍة طموح أباعث

الذي جيري جري السابح يف : والسبوح. الفرس الطويل: والسلهبة. بعيدة الصيت: املكرمة الطموح
  .وهي صفة ميدح ا اخليل. املاء

  .عيدة الصيت ال يناهلا غريه، ويا فارس كل فرس كرمية عتيقةيا من يفعل كل مكرمة ب: يقول

  وعاصي كل عذاٍل نصيح  كل نجالٍء غموس وطاعن

  .العميقة القعر: والغموس. الواسعة: النجالء

يا من يطعن كل طعنة واسعة عميقة، ويا من يعصي يف القتال، والسخاء كل عذاٍل نصيٍح يف : يقول
  .كل عذال فصيح: وروى! عذله

  دم األعداء من جوف الجروح  اهللا قبل الموت يوماً قانيس

  .وهذا دعاء بلفظ اخلرب. بقتلهم. سقاين اهللا دم األعداء من جروحهم، وشفى قليب من الغيظ: يقول

  : فأخذها فقال: وأطلق أبو حممد الباشق على مساناٍت

 كل شأٍو العبادا؟ وفي  كل شيٍء بلغت المرادا أمن

  وماذا تركت لمن كان سادا؟  م يسدتركت لمن ل فماذا

  .للتقرير واإلثبات: األلف

قد نلت مرادك من كل ما طلبت، وسبقت اخلاليق يف كل غاية أردت، فلم يبق شيء من : يقول
الفضائل إال حزته، ومل تترك ملن طلب السيادة فعالً يسود به، ومل تبق ملن يسد فعالً يتوصل به إىل 

    ! السيادة

  تصيدها، تشتهي أن تصادا  إذا ما رأتكالسماني  كأن

  .أي قد صدا يف أسرع وقت، فكأا كانت تشتهي أن تصيدها، فمكنت الباشق من نفسها حمبة لك

واجتاز أبو حممد ببعض اجلبال فأثار بعض الغلمان خشفاً فالتقفته الكالب فقال يصف صيد كالب 
  وشامٍخ من اجلبال أقود : !ابن طغج

  بعير األصيدفرٍد كيافوخ ال
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املمتد على : وقيل األقود. قيل الطويل، ومجع بينهما يف الوصف بالعلو: واألقود. أي مرتفع: شامخ
وجه األرض، شبهه بيافوخ البعري األصيد، ال عوجاجه وعلوه، ليكون متضمناً مع االرتفاع 

  .االعوجاج

  يسار من مضيقه والجلمد

  في مثل متن المسد المعقد

شونته؛ ملا فيه من احلجارة حببل من ليف، عليه عقد كثرية؛ وذلك ملا فيه من االلتواء شبه ضيقه وخ
  واخلشونة 

  زرناه لألمر الذي لم يعهد

  للصيد والنزهة والتمرد

مل يعهد أي : روى. اللعب والطرب ها هنا: والتمرد. اخلروج إىل اخلضرة والبساتني للراحة: الرتهة
  .هذا الشامخ مل يعهد

 زرنا هذا اجلبل الذي مل يعهد جبل مثله، ألنه مل يصد فيه أحد؛ لعلوه، إال هذا األمري، وذلك :يقول
  .مل يعهد: األمر هو الصيد والرتهة واللهو، وليس هذا موضعاً هلذه األمور، فلهذا قال

 أي أن األمري مل يعهد على ذلك، ألن عادته االشتغال باجلد والتشمر دون اللهو: وروى أبو الفتح

  .واللعب والطرب

  بكل مسقي الدماء أسود

  معاوٍد مقوٍد مقلد

زرنا هذا اجلبل بكل كلب أسود، قد سقى الدماء من الصيد، وهو معود للصيد ضار، ويف : يقول
  .أي عليه قالدة: عنقه مقود

  بكل ناٍب ذرٍب محدد

  على حفافي حنٍك كالمبرد

له ناب حاد، وهذا الناب على جانيب حنك صلب خشن : اجلانبان يقول: واحلفافان. احملدود: الذرب
  .كأنه مربد

  كطالب الثأر وإن لم يحقد

  يقتل ما يقتله وال يدري
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إنه حلرصه على الصيد كأن له عنده ثأراً، وإن مل يكن له حقد، وإنه إذا قتل صيداً مل خيف أن : يقول
  .يطالب بديته فال جتب عليه وال يبايل لذلك

  ف ما لم يفقدينشد من ذا الخش

  فثار من أخضر ممطوٍر ندي

أي ظهر اخلشف ملا رأى : فثار. الكلب يطلب هذا اخلشف كأنه قد فقده، وليس األمر كذلك: يقول
  .الكلب يطلبه من بني روٍض أخضر قد أصابه املطر فهو ندي من املطر والروائج الطيبة

  كأنه بدء عذار األمرد

  فلم يكد إال لحتٍف يهتدي

إن اخلشف مل يكد : مث يقول. كأن هذا الروض األخضر ابتداء عذار األمرد حني خروجه: ليقو
  .يهتدي إال ملا فيه هالكه؛ ألن ثورانه كان سبباً هلالكه

  ولم يقع إال على بطن يد

  ولم يدع للشاعر المجود

  وصفاً له عند األمير األمجد

  الملك القرم أبي محمد

أراد أنه مل يقع على األرض إال اختطفوه يف احلال، : وقيل.  إال على بطن يدمل يقع هذا اخلشف: يقول
  .فلم يقع إال على أيديهم

إن الكلب : وقيل. إنه صار عاجزاً من بني الغزالن! ومل يدع هذا الغزال للشاعر اجليد الشعر وصفاً له
  .بالغ يف صيده حىت فاق الوصف، وأعجز كل شاعر عن وصفه عند األمري

  .للشاعر: وقيل. ء يف له للغزال وللكلبواهلا

  القانص األبطال بالمهند

  ذي النعم الغر البوادي العود

هو امللك السيد الذي يصيد الشجعان بالسيف املهند، وهو ذو النعم الظاهرة املشهورة، : يقول
  .يبتدىء ا ويعيد، فهي متتابعة

  إذا أردت عدها لم أعدد
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  وإن ذكرت فضله لم ينفد

  .إذا أردت إحصاء نعمه مل أجد هلا عدداً لكثرا، وإن أردت وصف فضله مل ينفذ ومل ينقطع: يقول

  : وقال وقد استحسن عني باٍز يف جملسه فقال يصفها

  ولوال المالحة لم أعجب  أياما أحيسنها مقلةً

  .فصغر فعل التعجب لنا للتعظيم أو للتلطف! ما أحسنها مقلةً: األصل

  .غريه مع أنه فعل، ألنه أشبه األمساء فال ينصرف فأعطى بعض األحكاموإمنا جاز تص

  .ولكن مالحتها محلتين على التعجب. ولوال مالحتها ما عجبت منها! ما أحسن هذه املقلة: يقول

  سويداء من عنب الثعلب  في خلوقيها خلوقيةٌ

  .يل إىل الصفرةوهو ضرب من الطيب أمحر مي. خرب ابتداء حمذوف، أي هي خلوقية: خلوقية

حبة سوداء كأا من عنب : لوا. إن عينها املوصوفة باحلسن خلوقية أي تشبه لون اخللوق: يقول
  .وأراد ا احلدقة. الثعلب

  كسته شعاعاً على المنكب  نظر الباز في عطفه إذا

    

أن عينه من صفائها : هذا البازي إذا نظر إىل جانبه كسته مقلته اخللوقية شعاعاً على منكبه يعين: يقول
  .وصقاهلا، يقع شعاعها على منكب البازي، كما يقع شعاع املرآة على احلائط

وملا نزل أبوالطيب الرملة سنة ست وأربعني وثالث مئة يريد مصر، دعاه أبو حممد فأكل معه وشرب، 
ي، وعاتبه على وخلع عليه ومحله على فرس جواٍد بسرج وجلام، حمليني حلية ثقيلة وقلده سيفاً حمل

  : تركه مدحه فقال

 لك المديح الكثير وقليٌل  ترك مدحيك كالهجاء لنفسي

ألين كنت قد كفرت نعمك وكفران النعم من أعظم اهلجاء، ! تركي مدحك هجاء لنفسي: يقول
  .واملديح الكثري قليل لك بالنسبة إىل قدرك

 ألمرس مثلي به معذور ر  غير أني تركت مقتضب الشع

  .ارجتاله بديهة: الشعراقتضاب 

إين تركت ارجتال الشعر ال روي فيه؛ ألين على ظهر السفر، وهذا عذر بني، وجيوز أن يكون : يقول
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كان عذره واضحاً عنده، فاكتفى مبا : ذلك ألنه ال ميكنه استيعاب مدائحه على حد االرجتال، وقيل
  .عنده من ذلك

 رعلى كالمي يغي وجود  وسجاياك مادحاتك ال لفظي

  .ال شعري، وال لفظي: روى

ما فيك من خالئقك الكرمية يقوم مقام شعري، ألن جودك يغري على كالمي، فليس ميكنين أن : يقول
  .أحيط جبودك، فكلما قلت شيئاً غلب عليه جودك فأغار عليه

 وأسقاك أيهذا األمير ك  فسقى اهللا من أحب بكفي

  .وسقاك اهللا أيها األمري! أنفع من مطر السحابسقى اهللا من أحبه على يديك، فنواهلما : يقول

  : فلما أراد أن يرحل قال يودع األمري ابن طغج

  هذا الوداع وداع الروح للجسد  ماذا الوداع وداع الوامق الكمد

  .الغم: والكمد. املغموم: الكمد

  .هو موتهأي . وداعي هلذا األمري ليس يشبه وداع عاشق حلبيبه ولكنه وداع الروح للجسد: يقول

  فال عدا الرملة البيضاء من بلد  السحاب زفته الريح مرتفعاً إذا

  .مدينة بالشام بقرب بيت املقدس: والرملة. ساقته: زفته

  .دعاء هلا بالسقيا؛ ألن املمدوح كان فيها. إذا ساقت الريح السحاب، فال جتاوز هذه البلدة: يقول

 نا يوماً فال تعدأنت فارقت إن  ويا فراق األمير الرحب منزله

  .إن مجع اهللا بيننا بعد هذا الفراق، فال فراق بعده: أي

سألت حممد : قال ميدح طاهر بن احلسني العلوي وحدث أبو عمر عبد العزيز بن احلسن السلمي قال
كيف كان سبب امتداح أيب الطيب أليب القاسم طاهر بن احلسني بن : بن القاسم املعروف بالصويف

فحدثين أن األمري أبا حممد مل يزل يسأل أبا الطيب يف كل ليلة من شهر رمضان، إذا طاهر العلوي؟ 
ويذكر أنه اشتهى . اجتمعنا عنده لإلفطار، أن خيص أبا القاسم طاهر من شعره بقصيدة ميدحه فيها

قد : ما قصدت غري األمري وال أمتدح سواه، فقال له األمري: ومل يزل أبو الطيب ميتنع ويقول. ذلك
وضمن عنه مئات . نت عزمت على أن أسألك يف قصيدة أخرى تعملها، فاجعلها يف أيب القاسمك

  .دنانري، فأجابه إىل ذلك

فمضيت أنا واملطليب برسالة طاهر لوعد أيب الطيب، حىت دخلنا إىل بيته، فركب : قال حممد بن القاسم
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فلما أقبل أبو الطيب نزل أبو معنا ودخلنا على طاهر وعنده مجاعة من أهل بيته، وأشراف، وكتاب 
القاسم طاهر عن سريره وتلقاه بعيداً من مكانه مسلماً عليه، مث أخذ بيده فأجلسه يف املرتبة اليت كان 

  .فيها قاعداً، وجلس بني يديه، فتحدث معه طويالً مث أنشده، فخلع عليه للوقت خلعة نفيسة

كنت حاضراً هلذا الس، وهو كما : قال. وحدثين أبو علي بن القاسم الكاتب: قال عبد العزيز
  .حدثك به أبو بكر الصويف

اعلم أين ما رأيت وال مسعت يف خرب أن شاعراً أجلس املمدوح بني يديه مستمعاً ملدحه غري : مث قال يل
  : أيب الطيب، فإين رأيت طاهراً تلقاه، وفعل كما ذكرنا فأنشده املتنيب

  ا رقادي فهو لحظ الحبائبوردو  صباحي فهو عند الكواعب أعيدوا

أعيدوا علي الصبح، فقد ارحتل عين برحيلكم، أي أظلمت الدنيا علي : للذين ساروا باجلواري: يقول
أعيدوا الكواعب لريجع إيل صباحي، ألن : ومعناه. فردوا إيل النوم، فقد أخذمتوه معكم! لبعدكم

لمة، وردوا أحبائي لريجع إيل نومي؛ فهن صباحي الذي تزول به هذه الظ! الدنيا أظلمت على بعدهن
  .ألنه ارحتل برحيلهن

  .أراد طال ليلي فلو أعدمت إيل الكواعب واحلبائب لقصر وعاد صبحي: وقيل

  .رقادي رؤية أحبائي ومشاهدن: حلظ احلبائب معناه: وقوله

    

  على مقلٍة من فقدكم في غياهب  نهاري ليلةٌ مدلهمةٌ فإن

  .الظلمة: يهبوالغ. أي مظلمة: مدهلمة

  .إن اري أظلم من غيهب، منذ فقدتكم، فكأن مقليت يف ظلمات الليل: يقول

فال أبصر شيئاً، فصار اري، ليالً وضيائي ! أراد أين قد بكيت لشدة احلزن حىت عميت عيين: وقيل
  .ظالماً، لفقدكم وفراقكم

  عقدتم أعالي كل هدبس بحاجب  ما بين الجفون كأنما بعيدة

  .بدل عنها:  جر ألنه صفة ملقلة وقيل:بعيدة

تباعد ما بني أجفان عيين فال يلتقي اجلفنان، فكأن أعايل أهداب اجلفون معقود بشعور احلاجب : يقول
  : ومثله لبشار قوله. فال ينطبق

 جفونها عنها قصار كأن  جفت عيني عن التغميض حتى
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  : ومثله للتهامي

  عيني بال أشفار؟صورت أم  جفوني، أم تباعد بينها؟ قصرت

  لفارقته والدهر أخبث صاحب  وأحسب أني لو هويت فراقكم

مث ذم . فلو كنت أهوى أين أفارقكم لفارقت الفراق وواصلتموين! من عادة الدهر خمالفة هواي: أي
واهلاء يف فارقته . الدهر أخبث صاحٍب لإلنسان؛ ألن كل صاحب خالفك فهو خبيث: الدهر وقال

  .للفراق

  من البعد ما بيني وبين المصائب  ت ما بيني وبين أحبتيلي فيا

  .ليت ما بيننا من البعد احلاصل، كان بيين وبني املصائب: يقول

  .ليت األحبة قريبة مين واملصائب قد بعدت: يعين

 بدر عن لقاء الترائب عليك  أراك ظننت السلك جسمي فعقته

  .منعته: اخليط وعقته: السلك

سبت جسمي خيط العقد الذي عليك؛ ألنه يشبهه يف الدقة، فحجبته بالدر الذي أظن أنك ح: يقول
  .نظمته فيه عن مالقاة حنرك كما حجبتين عنك، أبعدتين عن قربك

  من السقم ما غيرت من خط كاتب  قلم ألقيت في شق رأسه ولو

هذا من مبالغات و!! صرت من الدقة حبيث لو وقعت يف شق قلم كاتٍب مل يغري شيئاً من خطه: يقول
  .أيب الطيب املتنيب

  ولم تدر أن العار شر العواقب  دون الذي أمرت به تخوفني

أمرتين احملبوبة بترك املخاطرة بالنفس واملال، وخوفتين عواقب املخاطرة، ومل تعلم أن العار : يقول
  .الذي حيصل بتحمل الضيم شر يف عاقبته من اخلوض يف املهالك

 أمرتين أال أزورها شفقة علي وخوفاً من أن أقتل، ومل تدر أن تركي زيارا هو العار، معناه أا: وقيل
  .ألنه يؤدي إىل اجلنب واجلنب عار العار، وشر العواقب

  يطول استماعي بعده للنوادب  بد من يوٍم أغر محجٍل وال

  .أغر حمجل إذا كان مشهوراً كشهرة الفرس األغر احملجل: يقال

 أن أوقع بيين وبني أعدائي يوماً مشهوراً أقتل فيه امللوك والسادة فأمسع بعد مدة طويلة البد من: يقول
  .صياح النساء النوادب يندبن عليهم
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  وقوع العوالي دونها والقواضب  على مثلي إذا رام حاجةً يهون

  .اهلاء يف دوا للحاجة

 الرماح به، ووقوع السوف عليه إذا طلب مثلي حاجة يسهل عليه احلروب، وال يبايل حبلول: يقول
  .حىت يصل إىل مراده؛ ألن الوصول إىل األمر العظيم يكون باملخاطرة بالنفس العظيمة

  يزول وباقي عيشه مثل ذاهب  حياة المرء مثل قليلها كثير

غاية اإلنسان املوت، طالت حياته أم قصرت، وعيشه الباقي إىل نفاٍد، مثل عيشه املاضي، فلم : يقول
  ف املوت وأمحل الضيم والذل؟ أخا

  عضاض األفاعي نام فوق العقارب  فإني لست ممن إذا اتقى إليك

فشبه . إليك عين، أي كفي لومك، فلست ممن إذا اتقى عظيمةً صرب على مذلة وهوان: يقول للعاذلة
  .عظيمة باألفاعي وشبه الذل بالعقارب

كما لو شت األفاعي، فكذلك العار يؤدي إن نام فوق العقارب يؤده لسعها إىل املوت، : يعين
اإلنسان إىل اهلالك، بل هو أشد منه؛ فإن ذلك يتكرر، واهلالك دفعة واحدة فهو أسهل، كما أن 

  .اهلالك بنهش األفعى أطيب من تكرار لدغ العقرب

 من معناه إين ال أهرب من مكروه القتل واملوت إىل مكروه العار وقبول الضيم، وإن كان أيسر: وقيل
املوت، كما أن ضرب العقارب أسهل من ضرب األفاعي، ومع ذلك فإن أحداً ال خيتار ذلك إال أنا 

  .وحدي

  أعدوا لي السودان في كفر عاقب  وعيد األدعياء وأنهم أتاني

قيل أراد به مجع أسود : والسودان. كفر: وكل قرية يقال هلا. قرية بالشام أو مدينة: كفر عاقب
  . السوداءساحل، وهو احلية

أراد قوماً من الزنج : وقيل. أي الدواهي: إم أوعدوين وإم أعدوا يل يف هذه القرية السودان: يقول
  .أرصدهم هؤالء لقتله

    

  !فهل في وحدي قولهم غير كاذب؟  صدقوا في جدهم لحذرتهم ولو

وأعلم أم كذبوا يف لو كانوا صادقني يف انتسام إىل جدهم، لكنت أحذرهم ملكان وعيدهم، : يقول
وعيدهم، وأعلم أم يقدرون على ما توعدوا يل به، من إحلاق املكروه يب؛ ألن تلك عادة األشراف، 
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  .ولكنهم أدعياء، فأعلم أم كذبوا يف وعيدهم إياي، كما كذبوا يف نسبهم

 أخاف مهم، أراد أم يكذبون علي يف سعايتهم كما يكذبون يف انتسام إىل غري أبيهم، فال: وقيل
  .ألن كل أحد يعلم أن سعايتهم يف زور وتان كنسبهم

  كأني عجيب في عيون العجائب  لعمري قصد كل عجيبٍة إلي

  ! كل عجيبة من حوادث الدهر تقصدين، وكأين عجيب يف عيوا، فتقصدين لترى يف عجباً: يقول

  وأي مكاٍن لم تطأه ركائبي  بالٍد لم أجر ذوائبي بأي

ومل أجر فيه ذيول الصبا والعز، وأي موضع مل تطأه !  أي مكان مل أسحب فيه ذوائيب عرصاته؟:يقول
  : ومثله للنمريي. إبلي؟ إما غزواً لألعداء، أو مدحاً للملوك

 كل أرٍض للنميري صاحب وفي  كل أرٍض للنميري منزٌل وفي

  فأثبت كوري في ظهور المواهب  رحيلي كان من كف طاهٍر كأن

 مل يبق يف الدنيا موضع إال قصدته، حىت كأن خروجي من ظهر كف طاهر، وكأن رحلي :يقول
  .فهي تسريين شرقاً وغرباً! مشدودة يف ظهور مواهبه

أن مواهبه تصل إىل كل أحد، كما بلغت أنا كل موضع، فكأين راكب على ظهر مواهبه، : يعين
  .ملتمساً من كفه

  ب ورود المشاربوهن له شر  فلم يبق خلقٌ لم يردن فناءه

. للخلق: ويف له. للمواهب: والكناية يف يردن. موارد املاء: واملشارب. النصيب من املاء: الشرب

  .فلم يبق خلق مل يردن فناءه ورود املشارب، وهن له شرب: وتقديره

مل يبق أحد من الناس إال واملواهب وردت فناءه، كما يرد الناس املشارب، وهذه املواهب : يقول
رب للخلق، ومع ذلك ترد أفنيته الناس، والعادة أن الناس يردون املشارب فيسقون، ولكن مواهبه ش

أن : يعين. للممدوح: اهلاء يف له: شرب لكل أحد يرد عليه، ال حيوجه إىل أن يقصده املستسقي، وقيل
  .لثناء عليهوانتفاعه به وهو الدعاء له وا. املواهب شرب له ينتفع به، كما ينتفع باملاء وارده

  قراع األعادي وابتذال الرغائب  علمته نفسه وجدوده فتى

  .مجع رغيبة وهو املال املرغوب فيه: الرغائب

إن نفسه علمته مضاربة األعداء واألبطال، وابتذال األموال، وعلمه هاتني اخلصلتني أيضاً : يقول
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 ليست بطارئة عليه بل موروثة آباؤه الكرام، وأجداده العظام وإن جمده وشرفه وسخاءه وشجاعته،
  .له

 إلى أوطانه كل غائب ورداً  فقد غيب الشهاد عن كل موطٍن

إن سخاءه انتشر يف الناس، فدعا املقيم يف وطنه إىل تركه وقصده، وأغنا كل وارد إليه، فرده : يقول
ب وهو واحد، كل غائ: بقوله. وقابل الشهاد، وهو مجع الشاهد، وأراد به احلاضرين. إىل وطنه برفده

  .ألنه يف معىن اجلمع وأراد به الغائبني

  أعز امحاء من خطوط الرواجب  الفاطميون الندى في بناتهم كذا

أشد احماًء وأعز : وروى. هي عصبة األصابع: وقيل. الواحد رجبة. بطون مفاصل األصابع: الرواجب
  .احماًء أي أشد امتناعاً

على اجلود فال ينمحي عز أصابعهم، كما تنمحي الرواجب كل من كان من ولد فاطمة جمبول : يقول
  .عن األصابع، بل هي أشد وأمنع

فكأنما أناس سالح الذي القوا غبار السالهب  إذا القوا عدى  

هم أناس إذا القوا أعداءهم يف احلرب، كان سالح أعدائهم ودرعهم غبار خيلهم اليت : يقول
  . وال متنعهم، كما ال مينعهم الغبارركبوها، فسالحهم ودروعهم ال ترد عنهم

معناه إم إذا لقوا أعداءهم كان أمضى سالحهم، إثارة الغبار يف اهلزمية واهلرب يعين أم إذا : وقيل
  .هربوا منعوا أنفسهم من اهلالك كما مينعوها بالسالح

  دوامي الهوادي سالمات الجوانب  بنواصيها القسي فجئنها رموا

  .للقسي: ويف جئنها. للسالهب: واهلاء يف نواصيها. األعناق: اهلوادي

رموا بنواصي خيلهم القسي فوصلن إىل القسي داميات األعناق بالسهام اليت وقعت عليها قبل : يقول
وصلوهن إىل القسي، وأصحاا مل يستدبرن، ومل يعرضن بل مضني قدماً إليهم، وسلمت جوانبهن 

  .العرقسائالت اجلوانب أي ب: وروى. وأعطافهن

  وأكثر ذكراً من دهور الشبائب  أحلى من حياٍة معادٍة أولئك

    

إم يف قلوب الناس أحلى من احلياة اليت عادت بعد ذهاا، وإن ذكرهم عند الناس، أكثر من : يقول
  .ذكرهم أليام الشباب
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  من الفعل ال فلٌّ لها في مضارب  علياً يا ابنه ببواتٍر نصرت

املكارم ما دل على كرم أبيك، فكأن ذلك كالنصرة له، وهذه السيوف البواتر قد فعلت من : يقول
نصرت له بين : يقال. أراد بذلك أنك ملت إليه بشبهك له: وقيل. من الفعل ليس يف مضارا فل

  .فالن أي أتيتها وقصدا

  أبوك وإحدى مالكم من مناقب  آيات التهامى أنه وأبهر

نه أباك، ولكم مناقب كثرية، وكون النيب صلى اهللا عليه وسلم جدك أعظم آيات التهامى كو: يقول
  .وأباك إحدى تلك املناقب

  .وهذا يف الظاهر يوجب تفضيله على سيد اخللق صلى اهللا عليه وسلم

كان يتعسف يف االحتجاج له واالعتذار مبا لست أراه مقنعاً، : وذكر ابن جىن أن أبا الطيب
  .وأعرضت عن ذكره

  فماذا الذي يغني كرام المناصب؟  نفس النسيب كأصلهلم تكن  إذا

  .األصل: واملناصب مجع منصب واملنصب. ذو النسب الكرمي: النسيب

  .إذا مل يكن الرجل كرمياً يف نفسه وفعله، مل ينفعه كرم أصله: يقول

  وال بعدت أشباه قوٍم أقارب  قربت أشباه قوٍم أباعٍد وما

ذا تباعدت األفعال، وال يضر فقد التشابه يف اخللق، إذا وجد التشابه يف ال يغين تشابه اخللق إ: يقول
  .األفعال الشريفة الكاملة

  فما هو إال حجةٌ للنواصب  إذا علوي لم يكن مثل طاهٍر

  .معادون ألمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه: النواصب

  .يتمسكون بهكل علوي ال يشبهه من أوالده، فهو حجة للنواصب؛ ألم : يقول

 الكواكب باله تأثيره في فما  تأثير الكواكب في الورى: يقولون

وهذا املمدوح ! إن الناس يزعمون أن الكواكب تؤثر يف اخللق، فتسعد قوماً وتنحس آخرين: يقول
يؤثر يف الكواكب ويصرفها على مراده، وال تقدر الكواكب على منعه منه، وألنه عالها فجعلها 

  .كانت عالية على كل شيءمعلوة بعد أن 

إن تأثريه يف الكواكب هو إثارة الغبار خبيله يف غزواته حىت ال تظهر النجوم ويزول ضوء : وقيل
  .الشمس فتطلع الكواكب بالنهار
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  تسير به سير الذلول براكب  كتد الدنيا إلى كل غايٍة عال

  .العنق: وقيل. أعلى الكتف: الكتد والكتد

  .فهي تسري به إىل كل غاية، كما يسري اجلمل الذلول، والفرسعال كتد الدنيا : يقول

  ويدرك ما لم يدركوا غير طالب  له أن يسبق الناس جالساً وحق

  .حال من الضمري يف يدرك: غري. حال من الضمري يف يسبق: جالساً

درك من حق للممدوح أن يسبق الناس جالساً، مبا قد اجتمع فيه من الفضائل واملناقب، وأن ي: يقول
  .غري سعي ما ال يدركه أحد

  .والمفعول األول ضمير الممدوح. لمن قدميه في أجل المراتب عرانين نصب ألنه مفعول ثان ليحذى  عرانين الملوك وإنها ويحذى

وكأن ذلك أجل مرتبة هلا، وأعز مكاناً؛ ألا ! حق له أن جيعل أنوف امللوك نعالً لقدميه: يقول
  .تتشرف بشرفه

 بيني وبين النوائب لتفريقه  الجمع بيني وبينه: زمانيد لل

  .وهي النعمة. مبتدأ، ويد خربه: اجلمع

  .مجع الزمان بيين وبينه أي املمدوح، فهذه نعمة للزمان علي، ألنه فرق بيين وبني نوائب الدهر: يقول

  وشبههما شبهت بعد التجارب  ابن رسول اهللا وابن وصيه هو

  .اهللا، وعلياً، فعالً وفضالً، ومل أقل ذلك من جهل، ولكن عن جتربة وعلمهو يشبه رسول : يقول

 مما بان منك لعائب بأقتل  يرى أن ما ما بان منك لضارٍب

أنه ليس الذي بان منك لضارب، : والتقدير. حمذوف: مبعىن الذي، واسم أن: والثانية. األوىل نافية: ما
  .بأقتل مما بان منك لعائب

أي . ه ليس ما ظهر منه حلد السيف، بأقرب إىل القتل مما ظهر منه للعائب أن يعيبههو يرى أن: يقول
  : والعيب أشد من القتل ومثله! أن القتل أسهل عنده من العيب

 وال يتقي حد السيوف البواتر  فتى يتقي أن يخدش الذم عرضه

 تعز فهذا فعله في الكتائب  أال أيها المال الذي قد أباده

  .أي أهلكه:  وأبادهأباره: روى

  .تعز على إهالكه إياك؛ فهكذا يفعل يف الكتائب ويربزها: يقول ملاله الذي قد فرقه يف العطاء

  عن الجود أو كثرت جيش محارب  في وقٍت شغلت فؤاده لعلك
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إمنا أبادك يا مال؛ ألنك رمبا حسنت عنده اإلمساك، وشغلته بالعدو عن اجلود، وأكثرت جيش : يقول
  . باالستعانة بكعدوه

  سقاها الحجي سقى الرياض السحائب  إليه من لساني حديقةً حملت

شبه قصيدته باحلديقة، ألا جتمع بديع املعاين، وغرائب األلفاظ، كما جتمع احلديقة من األمثار 
  .واألنوار

 سقى السحائب الرياض حر السحائب، بإضافة السقي إليها، وفصل بني املضاف: وتقدير البيت

  .واملضاف إليه

محلت إليه حديقةً من املدح، سقاها العقل، كما يسقي السحاب الروض؛ وذلك ألنه بالعقل : يقول
  .يرتب مثل هذا الترتيب وبه يستخرج مثل هذه املعاين

  ألشرف بيٍت من لؤي بن غالب  خير ابٍن لخير أٍب بها فحييت

فنصبه على . فحييت أي حييت أنا خري ابن: نصب على املنادى املضاف، أو على احلال، وروى: خري
للحديقة اليت هي القصيدة، أي حييت ذه القصيدة خري ابن، : قيل: والضمري يف ا. املفعول به

  .أي خري ابن خلري أب ذه األرض: الضمري لألرض، وإن مل جير هلا ذكر: وقيل

 بن غالٍب، أشرف بيت؛ ألنه من حييت ذه القصيدة خري ابٍن، أبوه خري أٍب، وبيته يل لؤي: يقول
  .هو أشرف الناس: ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أحد أفضل منه، فكأنه قال

فأقام الثلج على األرض . وكانت أليب الطيب حجرة تسمى احلمامة، وهلا مهر يسمى الطخرور
  : بأنطاكية، وتعذر الرعي على املهر فقال يصف تأخر الكأل عنه

  لخضر والحدائقما للمروج ا

 خالها كثرة العوائق يشكو

مجع حديقة، وهي البستان : واحلدائق. مجع مرج، وهو كل موضع ال ينقطع عنه العشب واملاء: املروج
مجع عائق وهي : والعوائق. النبات الرطب، وهو فاعل يشكو ومفعوله كثرة: واخلال. ذو احلائط

  .املوانع

  .فإن نباا يشكو املوانع! أي شيء للمراعي والبساتني؟: يقول

 فيها الثلج كالمرافق أقام
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  يعقد فوق السن ريق الباصق

قد الزم هذه املروج واحلدائق الثلج مالزمة املرافق لرفيقه، فاشتد الربد وعقد الثلج بربودته : يقول
اً فوق بل وجد بصاقه معقود! لو أراد اإلنسان أن يبصق ما أمكنه: يعين. ريق الباصق فوق سنه جيمده

  .سنه

  ثم مضى ال عاد من مفارق

 بقائدس من ذوبه وسائق

على سبيل . أقام الثلج فيها مدة مث مضى، فال رده اهللا من مفارق، وجعل لذوبانه قائداً وسائقاً: يقول
  .االستعارة

جتمعا من سرعة ذهابه بعد إقامته مدة كأن قائداً يقوده وسائقاً يسوقه؛ ألن السائق والقائد إذا ا: يعين
  .كان أبلغ يف ذهابه، وجعل ابتداء الذوب قائداً وانتهاءه سائقاً وقيل القائد املطر، والسائق الريح

 الطخرور باغي آبق كأنما

  يأكل من نبٍت قصيٍر الصق

اسم مهر أليب الطيب، كان ينتقل من مكان إىل مكان يف طلب العشب، فهو يأكل من نبت : الطخرور
  .قصري الصق باألرض

  شرك الحبر من المهارقكق

 منه بكالسوذانق أروده

: والسوذانق. مهرة كردة: أصله. مجع املهرق، وهو الصحيفة املصقولة، وهو فارسي معرب: املهارق

أي أذهب وأجيء يف طلبه، : أراد أرود فيه: وقيل. أي أطلبه: وقوله أروده. الصقر: وقيل. الشاهني
كأن املهر حني يرعى يقشر : أي مبثل السوذانق يقول. اسم: والكاف. للنبت ويف منه للمهر: واهلاء

حرباً من قرطاس، وأنا أطلب هذا النبت من هذا املهر مبهر يشبه السوذانق يف حدته وذكائه وفطنته 
  .ومضائه

 اليمنى طويل الفائق بمطلق

  عبل الشوى مقارب المرافق
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موصل الرأس والعنق، وإذا : والفائق. بيضاءميناه : وقيل. أي ليس يف يده اليمىن بياض: مطلق اليمىن
أي : مقارب املرافق: وقوله. القوائم: والشوى. الضخم: والعبل. طال ذلك املوضع طالت عنقه

  .وقيل تشبه إحدامها األخرى. إحدى املرفقني تداين األخرى: وقيل. مرافقة متقاربة

 اللبان نائه الطرائق رخو

  ذي منخٍر رحٍب وإطٍل الحق

  .الصدر: ناللبا

روى باهلمزة وهو العايل، : ونائه. إن جلد صدره قد استرخى على صدره، وهو حممود يف اخليل: يقول
. األخالق: والطرائق. نبيه: وهو الشريف من قوهلم: وروى بالباء. أي رفعته: من ناه نوها، ونوهته أنا

  .أي ضامر: قوالح. اخلاصرة: واإلطل. ويستحب يف املنخر السعة؛ لئال حيتبس النفس

  محجٍل نهٍد كميٍت زاهٍق

 غرته كالشارق شادخٍة

    

أي أمحر اللون أسود القوائم : كميت. أي عاٍل مرتفع الشخص: ود. أي يف قوائمه بياض: حمجل
اليت تغشى الوجه : والغرة الشادخة. أي مسني، وقيل هو املتوسط بني السمني واهلزيل: زاهق. والفرق

  .شبه بياض وجهه بالشمس حسناً وضياء. الشمس: والشارق. فمن الناصية إىل األن

 من لون في بارق كأنها

  باٍق على البوغاء والشقائق

  .السحاب ذو الربق: والبارق. كأنه إىل املهر، وكأا إىل الغرة: وروى

. شبه غرته بالشمس، مث شبه لون املهر بالسحاب الذي فيه ضوء الربق وهو يكون مائالً إىل الكميت

مجع شقيقة وهي أرض تنشق بني الرمال، تنبت الشجر : والشقائق. التراب الدقيق: والبوغاء
يعين أن لونه باٍق سواء سرت يف السهل أو يف اجلبل، ويف . أرض فيها حصاً ورمل: وقيل. والعشب

  .معناه أنه صبور على الشدائد؛ ألنه معود مدرب: وقيل. احلر أو يف الربد

 الماحقواألبردين والهجير 

  للفارس الراكض منه الواثق
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الذي ميحق كل : واملاحق. احلر الشديد، عند انتصاف النهار: واهلجري. الغداة والعشي: األبردين
  .أي يذيبه ويهلكه. شيء؛ لشدة احلر

مث بني أن . أنه صبور على الكد، ال يتعبه السري يف اجلبل والسهل، وال يضره معاقبة احلر والربد: يعين
  .رس الواثق بنفسه يف الفروسية، إذا ركضه خاف منهالفا

  خوف الجبان في فؤاد العاشق

 في ريد طوٍد شاهق كأنه

مث إن الفارس الواثق بفروسيته، إذا ركبه وركض به، حيصل له خوف العاشق؛ وذلك ألن العاشق قلبه 
  .مضطرب، فإذا حله خوف اجلبان مع اضطرابه يكون خوفاً على خوف

. اجلبل: والطود. حرفه الثاين منه: ريد اجلبل.  أنه خياف منه وهو يعشقه ويشتهي ركوبهمعناه: وقيل

  .العايل: الشاهق

  يشأى إلى المسمع صوت الناطق

 سابق الشمس من المشارق لو

  .على: يف ريد طود مبعىن: األذن ويف يف قوله: أي يسبق، واملسمع: يشأى

  .فه منهكأن الفارس على حرف جبل عاٍل؛ خلو: يقول

إنه لو سابق صوت ناطق لوصل إىل أذن السامع قبل وصول صوت الناطق : شبه املهر باجلبل، مث قال
أن الناطق إذا دعا هذا املهر أسرع كالصدى، حىت كأنه يسبق نطق الناطق يف جبل : أراد: وقيل. إليه
  .عاٍل

 أي يلحقه قبل بلوغه هذا معناه أنه يسبق إىل أذن الصيد صوت الفارس الذي ينطق على ظهره: وقيل
  .لو سابق هذا املهر الشمس من شرقها لسبقها إىل الغرب: الصوت، مث قال

  جاء إلى الغرب مجيء السابق

 في حجارة األبارق يترك

 قلع الحلى في المناطق آثار

 وإن يعد فكالخنادق مشياً

جبل فيه : حجارة، وقيلأكمة فيها طني و: مجع أبرق، وهو أرض خيالطها حجارة، وقيل: األبارق
  .حجارة سود وبيض
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شبه آثار حوافره يف األرض الصلبة إذا مشى بآثار قلع احللى من املنطقة؛ ألنه يكون مدوراً، شبه 
حافر املهر به لتدويره، وبني أنه إمنا يؤثر يف األرض مثل هذه اآلثار إذا كان ماشياً، فأما إذا عدا عدواً 

  .وله مشياً مصدر واقع موقع احلال أي ماشياًوق! فإنه يشقها شقاً كاخلنادق

  لو أوردت غب سحاٍب صادق

 خوامس األيانق ألحسبت

هي : وخوامس األيانق. أحسبت أي كفت: وقوله. أي بعد سحاب صادق باملطر. غب سحاب: قوله
  .اإلبل العطاش اليت مل ترد املاء مخسة أيام

ه، بعد سحاب صادق باملطر لكفت هذه لو أوردت هذه اخلنادق اليت حصلت من حوافر: يقول
أي أن املاء الذي حيصل يف هذه اخلنادق يرويها على . اخلنادق اإلبل اليت مل تشرب املاء مخسة أيام

  !.عطشها

 إذا اللجام جاءه لطارق

  شحا له شحو الغراب الناعق

  .أي ألمر طارق، أي جاء ليالً: قوله لطارق

 حادث من إغرة أو إغاثة، فتح فمه كما يفتح الغراب فمه حني إذا جئته باللجام ليالً ألمر: يقول
  .ينعق

 الجلد لعرى الناهق كأنما

  منحدر على سيتي جالهق

. ومها عظمان أو عرقان يكتنفان قصبة األنف ويستحب أال يكون عليه حلم: لكل ذي حافر ناهقان

  .لفرس عند جمرى الشدققيل هو العظم الشاخص يف حنك ا: والناهق. قوس البنادق: واجلالهق

  .شبه جلده على ناهقه، وقد عري من اللحم مبنت قوس البندق لصالبته وزوال رخاوته

 المذاكي وهو في العقائق بذ

  وزاد في الساق على النقانق

. الشعر للمولود، الذي ولد وهو عليه: والعميقة. أي غلب، وسبق اخليل القرح، اليت متت أسناا: بذ

     نقنق وهو الظليم مجع: والنقانق
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يف بطن أمه مل ينفصل : وهو بعد يف شعره الذي ولد فيه، وهو يف العقيقة! إنه سبق اخليل القرح: يقول
  : بعد وهذا كقول الشاعر

  قد سبق األبلق وهو رابض

  !فكيف ال يسبق وهو راكض؟

  .وهو حممود يف اخليل وتوصف به. إنه زاد يف طول الساق على الظليم: مث قال

  وزاد في الوقع على الصواعق

  وزاد في الحذر على العقاعق

أراد أن : وقيل! إن الصوت من وقع حوافره يزيد على وقع الصاعقة النازلة عند صوت الرعد: يقول
صوت وقع حوافره أشد من صوت الرعد، وإن زاد يف احلذر على العقعق الذي ليس يف الطري أحذر 

  ! منه

  انقوزاد في األذن على الخر

  يميز الهزل من الحقائق

  .وال شيء أمسع منها، وقيل إن أذنه زائد الطول. مجع خرنق، وهو األنثى من ولد األرنب: اخلرانق

  .مث بني أنه مييز اهلزل من اجلد حبدة مسعه وذكاء فؤاده إذا ركبه

  وينذر الركب بكل سارق

  يريك خرقاً وهو عين الحاذق

كأنه حارس، ويريك من !  فمىت جاء السارق أصحابه صهل حىت ينبههمأنه ال ينام الليل،: يريد
  .نشاطه وعدوه ما يوهم أنه أخرق وهو حاذق

  يحك أنى شاء حك الباشق

  قوبل من آفقٍة وآفق

  .يكسر ويفتح، وها هنا ال جيوز إال بالكسر: الباشق

الفاصل : واآلفق. قإنه للني مفاصله وطول عنقه، حيك من جسده أي موضع شاء، كالباش: يقول
  .مؤنثة: واآلفقة. الشريف من كل شيء

  .يعين أنه كرمي من قبل أبيه وأمه وهو كرمي الطرفني، قد قابلت أباؤه أمهاته يف الكرم

  بين عتاق الخيل والعتائق
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  فعنقه يربي على البواسق

  .أنه كرمي اآلباء واألمهات: يعين. مجع العتيقة: والعتائق. مجع عتيق: العتاق

  .إن عنقه يزيد على النخل الطوال: مث يقول

  وحلقه يمكن فتر الخانق

  أعده للطعن في الفيالق

هو عده يل، للطعن : إن حلقه لرقته ميكن فتر اخلانق منه، فيمكنه أن يقبض عليه بفتره، مث قال: يقول
  .وهو العسكر العظيم: يف الفيلق

  والضرب في األوجه والمفارق

  واء الخافقوالسير في ظل الل

  .وهو املتحرك املضطرب: هو عدة يل أقاتل عليه أعدائي، وأسري عليه حتت اللواء اخلافق: يقول

  يحملني والنصل ذو السفاسق

  يقطر في كمي إلى البنائق

اخلرق اليت تلف البدن من جانبيه، : الطرائق يف منت السيف كالسراب، وبنائق القميص: السفاسق
  .وهي الدخرصة

  . حيملين هذا املهر والسيف يقطر من دماء أعدائي فيختضب كمي وبنائقي:يقول

  أراد أنه حيملين وأنا متقلد بسيفي، فهو يتحرك بني كمي وبنائقي : وقيل

  ال ألحظ الدنيا بعيني وامق

  وال أبالي قلة المرافق

فأطرح نفسي على املوت حيملين وأنا على هذه احلالة، إذا ركبته يف احلرب مل أرغب يف احلياة، : يقول
  .وال أبايل بقلة األرفاق

  .لعلمي أا غدارة، وال أبايل بقلة األصحاب لعلمي بنفاقهم! أي ال أبايل بالدنيا. هذا منقطع: وقيل

  أي كبت كل حاسٍد منافٍق

  أنت لنا وكلنا للخالق
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  .قيا مهري الذي يكبت كل حاسد كمداً، أنا أملكك واهللا ميلك مجيع اخلل: يقول

  .أراد املمدوح أي أنت ملجأنا وكلنا نفتقر إىل اهللا تعاىل: وقيل

  : وكبست أنطاكية، فقتل املهر واحلجرة فقال يندب مهره وفرسه

 تقنع بما دون النجوم فال  إذا غامرت في شرٍف مروٍم

  .أي طرحت نفسك يف غمرة احلرب: غامرت

 أعظمه، وحدث نفسك بأنك تنال النجوم إذا غررت بنفسك يف شرف طالباً له، فال تطلب إال: يقول
  .بعزمك

  كطعم الموت في أمٍر عظيم  الموت في أمٍر حقيٍر فطعم

  .إن طعم املوت يف احلالني ال خيتلف، فاختر لنفسك أشرف األمور وأحسنها: يقول

 دمعها ماء الجسوم صفائح  ستبكي شجوها فرسي ومهري

كأنه جعل الشجو . نصب على املفعول له: قيلنصب على املصدر، ويكون من الشجو، و: شجوها
  .الصفائح ومفعوله فرسي: علة للبكاء، وفاعل تبكي

  .سأشفي نفسي بقتل من قتلهما، فتجري دماء سيويف كأا دمع باٍك على فرسي ومهري: يقول

  كما نشأ العذارى في النعيم  النار ثم نشأن فيها قربن

اء هلا، وأراد أا نشأت يف النار واكتسبت منها جوهراً إن هذه السيوف قد جعلت النار غذ: يقول
  .وصفاًء، كالعذارى إذا ربني يف النعيم

 كثيرات الكلوم وأيديها  وفارقن الصياقل مخلصاٍت

    

إن الصياقل قد أخلصوها صقاالً، وإا حبدة شفارها قطعت أيدي صياقلها عند صقلها، وجتربة : يقول
  ! ريهم؟حدها، فكيف يكون حاهلا مع غ

 خديعة الطبع اللئيم وتلك  يرى الجبناء أن العجز عقٌل

إن اجلبان خيدعه لؤم طبعه، ويصور له أن االحتراز من احلرب رأي وعقل، وليس كما ظن، : يقول
  .وإمنا خدعه لؤم طبعه عما يف الشجاعة من العز بالفخر ا

  وال مثل الشجاعة في الحكيم  شجاعٍة في المرء تغني وكل
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الشجاعة حممودة، وتغين صاحبها وتنفعه، خاصة إذا كان صاحبها حكيماً عاقالً مدبراً؛ ألنه : وليق
  .يستعملها يف وقتها وحملها

 وآفته من الفهم السقيم  وكم من عائٍب قوالً صحيحاً

إن الشجاعة من األخالق الكرمية، وإمنا يعيبها اجلبان؛ لضعف قلبه، كما أن كثرياً من الناس : يقول
إنه منقطع، أي كم إنساٍن يعيب قوالً صحيحاً ال : وقيل. يعيب األشياء اليت ال يلحقها عيب، جلهله ا

  .آفة فيه، وإمنا يكون من فهم سقيم، حيث ال يتصور جودة الكالم وصحته

  على قدر القرائح والعلوم  ولكن تأخذ اآلذان منه

ذ منه بقدر خاطره وعلمه، ويتصوره على إن اآلذان تدرك الكالم فيعلمه اإلنسان، ويأخ: يقول
  .حسب قرحيته

وقال يهجو ابن كيغلغ وسار أبو الطيب من الرملة يريد أنطاكية سنة ست وثالثني وثالث مئة، فرتل 
بطرابلس، وا إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ، وكان رجالً جاهالً، وكان جيالسه ثالثة من بين حيدرة، 

ما جيب أن يتجاوزك ومل ميتدحك، وإمنا يترك : فقالوا له. بيهم عداوة قدميةوكان بني أيب الطيب وبني أ
مدحك استصغاراً لك، وجعلوا يغرونه به، فراسله إسحاق وسأله أن ميدحه، فاحتج أبو الطيب بيمٍني 

ينتظر انقضاء تلك املدة، وأخذ عليه الطرق . أنه ال ميتدح أحداً إىل مدة حدها، فعاقه عن سفره: عليه
طها، ومات الثالثة الذين كانوا يغرونه به يف مدة أربعني يوماًن فقال أبو الطيب يهجوه وهو وصب

  .بطرابلس

وأمالها على من يثق به، فلما ذاب : ولو فارقته قبل قوهلا مل أقلها أنفة من اللفظ مبا فيها قال: قال
يغلغ خيالً ورجالً، الثلج وخف عن لبنان، خرج كأنه يسري فرسه، وسار إىل دمشق فأتبعه ابن ك

  : فأعجزهم وظهرت القصيدة واشتهرت وهي

  عرضاً نظرت وخلت أني أسلم  القلوب سريرةٌ ال تعلم لهوى

للهوى سر ال يعرف لطفه ودقته، فال يوقف عليه إال بعد ابتالء : يقول. عرضاً أي من غري قصد: قوله
هلوى، بل قدرت أين أسلم وال أهلك ونظرت من غري قصد وما ظننت أن الظن يوقعين يف حبائل ا. به

  .فخاب الظن الذي ظننته

 ألخوك ثم أرق منك وأرحم  يا أخت معتنق الفوارس في الوغى
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إشارة إىل أا ممتنعة ال يقدر على . أنه شبب بامرأة، ومدح أخاها بالشجاعة: أحدمها: هذا فيه وجهان
 احلرب بشجاعته، إن أخاك يف احلرب إذا يا أخت األخ الذي خيالط األقران يف: يقول. الوصول إليها

لقي عدواً أرحم منك وأرق على قربه منك علي، فأنت قد فعلت باحملب بقلة رمحتك له، ما ال يفعله 
  .أخوك يف احلرب حرب األقران

أن : ومعناه! أنه يتهمه بإتيان أخته: أحدمها: أنه يهجو أخا املرأة املشبب ا وفيه قوالن: والوجه الثاين
  .ك أرق منك، مث إن عند خلوته بك، أرحم منك على العاشقأخا

أنه يرمي أخاها باجلنب وضعف القلب؛ ألنه مع وصفه بأنه معتنق الفوارس يف الوغى، : والقول الثاين
فإنه أرق قلباً من هذه املرأة مع رقة قلوب النساء، فمن زادت رقته على رقة قلون فهو يف اية 

  .إىل موضع احلرب، أي أنه أرق قلباً من النساء يف الضعفمث إشارة : الضعف وقوله

  أن المجوس تصيب فيما تحكم  إليك مع العفاف وعنده يرنو

  .وهذا قول ابن جىن! إن أاك ينظر إليك مع العفاف ألنه يرى رأي اوس: يقول

أنه على : ناهإنه صحيح ومع: مع العفاف مينع من ذلك، فإنه ذكر ما ال يصح، وميكن أن يقال: وقوله
فهو صحيح من هذا الوجه هذا ! رأي اوس، ألن اوسي يرى إتيان أخته من العفاف، ألنه يستبيحه

  .على الوجه الثاين

فمعناه أنك قد فتنت أخاك حبسنك فهو ينظر إليك ويتمىن أن يكون دينه دين : وأما على الوجه األول
  :  نكاح األخوات ومثله أليب متاماوس، وأنك حمللة له، فكأنه يرى رأى اوس يف

 ليت أنا مجوس: قال شغفاً  من إذا رآها أبوها بأبي

 أنها األولى لراع األسحم ولو  راعتك رائعة البياض بعارضي

    

. رائعة، وهي الفاعل من راعت: وروى. راعية الشيب، ومجعها رواٍع: أي أفزعتك وروى: راعتك

  .األسود: واألسحم.  املرعىهي منتشرة كانتشار الغنم يف: وقيل

راعتك الشعرات البيض اليت انتشرت يف عارضي، ولوكان الشعر يبدو أبيض مث يسود، خلفت : يقول
  .من السواد خوفك من البياض، والذي راعك إمنا هو علو سين، ال البياض

 من قبل األوان تلثم فالشيب  لو كان يمكنني سفرت عن الصبا
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اض عن شعري، حىت أريك صباي، وتعلمني أنت أين شبت قبل األوان، لو قدرت لكشفت البي: يقول
والشيب قبل أوانه مبرتلة أن يتلثم اإلنسان بعمامة بيضاء؛ ألنه ال يورث ضعفاً وال يوهن قوة، فإنه 

  .يكره الشيب هلذا املعىن

 يميت وال سواداً يعصم يققاً  ولقد رأيت الحادثات فال أرى

فرأيت سواد الشعر ال مينع من املوت، وبياضه ال يقرب منه، وقد جربت حوادث الدهر، : يقول
  .ميوت الشاب ويعيش الشيخ

  ويشيب ناصية الصبي ويهرم  يحترم الجسيم نحافةً والهم

إن اهلم يذيب اجلسم، وينقصه حىت ميوت اجلسم حنافة، وتبيض ناصية الصيب، ويهرم قواه : يقول
  .أن الشيب حصل يل من اهلم: ومعناه

  وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم  العقل يشقى في النعيم بعقله ذو

العاقل وإن كان يف النعيم، فإنه ال يتهنأ به؛ لعلمه بزواله، واجلاهل وإن كان يف الشقاوة، فهو : يقول
  .يتلذذ؛ جلهله بعواقبه

 الذي يولي وعاٍف يندم ينسى  والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلقٌ

  .أي يعطي: يويل

 إن الناس تنكر مراعاة احلقوق والذمم، فاملنعم عليه بإطالٍق من األسر، ينسى يد املنعم عليه فال :يقول
  .يشكر نعمه، والعايف من اإلساءة واملنعم على الغري، يندم على ما فعله من النعم

  وارحم شبابك من عدو ترحم  تخدعنك من عدو دمعةٌ ال

  .ترمحه، فحذف اهلاء: أراد

  ! وارحم شبابك بذل عدو ترمحه:  قدرت على عدوك فاقتله وال خيدعنك بكاؤهإذا: يقول

 يراق على جوانبه الدم حتى  ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

  .ال يسلم الشرف الرفيع من األذى حىت حتميه بالسيف: يقول

  : قال ابن جىن أشهد باهللا لو مل يقل إال هذا البيت لوجب تقدمه

 ال يقل كما يقل ويلؤم من  اللئام بطبعهيؤذي القليل من 

  .من يف موضع النصب؛ ألنه مفعول يؤذي

  .إن القليل احلقري اللئيم يؤذي بطبعه، من ال يقل كقلته وال يلؤم كلؤمه: يقول
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 عفٍة فلعلٍة ال يظلم ذا  والظم في خلق النفوس فإن تجد

  .وهو واحد األخالقوروى يف خلق، . يف خلق، وهي مجع خلقة، ويريد الطبيعة: روى

إما عجز أو خوف، فلو خلي : إن اإلنسان طبع على الظلم ومن ال يظلم فلعلٍة متنعه من ذلك: يقول
  .وطبعه الستعلى على من هو دونه

 بين رجليها الطريق األعظم ما  يحمى ابن كيغلغ الطريق وعرسه

 المنى بحلقتيها خضرم إن  المسالح فوق شفر سكينٍة أقم

  .أصحابه الذين حيفظون الطريق: واملساحل. اه ظاهراخلضرم معن

  .أقم املراصدين فوق امرأتك اليت سار الناس للفجور ا، حىت اجتمع هناك من املىن حبر غزير: يقول

واستر أباك فإن أصلك مظلم  وارفق بنفسك إن خلقك ناقص  

  .خول النسب ال يوقف عليهال تتعرض ملناوأيت فإنك ناقص اخللق، وال تظهر أباك، فإنك مد: يقول

  تقوى على كمر العبيد وتقدم  مناوأة الرجال فإنما واحذر

احذر معاداة الرجال، فإمنا تقوى على استدخال كمر العبيد واإلقدام عليها، وهذا رمى له : يقول
  .باألبنة

  ورضاك فيشلةٌ، وربك درهم  مسألةٌ، وطيشك نفخةٌ وغناك

أي لو نفخ عليه لطار، لضعف : نفخة. أي خفتك: ، وإن طيشكإن مالك مكتسب بالسؤال: يقول
  .قلبه

أراد أن خفتك يف املورد فال تأثري له، وأنه إذا غضب ينكح فريضى وأنه خبيل يعبد الدرهم : وقيل
  .ويعظمه كأنه ربه

  عن جهله وخطاب من ال يفهم  البلية عذل من ال يرعوي ومن

  .جلهل، وخماطبة اجلاهل الذي ال يفهم ما يفهممن البلية عذل من ال ينصرف عن ا: يقول

  فأحب من ذكر ابنها من يشتم  ذكر أمك للزناة داللةٌ في

يابن : إن ذكرت أمك استدل الزناة بذكرها عليها، وأحب الناس إليها من يشتم ابنها ويقول: يقول
  .الزانية؛ ليدل الزناة عليها

  ٍء يلجمتحت العلوج ومن ورا  بأربعٍة على أعقابه يمشي
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إنه ميشي حتت العلوج : وينبغي أن يقول. بأربعة أراد العضو: وقوله. القوي البنية املعاجل للتعب: العلج
  .أي يف إسته: ولكن جلامه يف خلفه! إىل خلفه؛ حرصاً على استيفاء ما يدخل فيه

  مطروفةٌ أو فت فيها حصرم  وجفونه ما تستقر كأنها

  .أي ضربت طرفهطرفته، : مطروفة من قوهلم

إن جفونه ال تستقر، فكأنه أصيب بشيء من رمد وحنوه، أو عصر فيها حصرم أشار ذا إىل : يقول
  .أن يف عينه آفة

  .أراد أنه حيرك أجفانه الستدعاء العلوج للمعىن الذي رماه به أوالً: وقيل

  قرد يقهقه أو عجوز تلطم  وإذا أشار محدثاً فكأنه

وال . د حقارة، فكأنه قرد حني يضحك، أو عجوز لطمت يف مناحة وبكتإذا نطق ازدا: يقول
  .يضحك شيء من احليوانات إال اإلنسان والقرد

 يكاد على يٍد يتعمم حتى  يقلي مفارقة األكف قذاله

  .مفعوله: ومفارقة األكف. قذاله: أي يبغض، وفاعله. يقلى: قوله

  .ألكف، حىت كأن األيدي عمائم، إلحاطتها بهيكره مفارقة ا: إنه تعود أن يصفع، فقذاله: يقول

  .مؤخر الرأس: والقذال. معناه ال مييل إىل مفارقتها: وقيل

  ويكون أكذب ما يكون ويقسم  أصغر ما تراه ناطقاً وتراه

إذا وكد : هو حقري املنطق، فإذا تكلم زاد حقارة لعيه، ولكنه أكثر ما يكون كذلك يف قوله: يقول
  .كالمه بقسم وأميان

 منه لمن يود األرقم وأود  والذل يظهر في الذليل مودةً

  .ضرب من احليات: األرقم

  .إن الذليل يظهر املودة ملن أذله؛ ليتقي شره، ولكن األرقم أشد حباً منه ملن حيبه، إذا قدر عليه: يقول

  ومن الصداقة ما يضر ويؤلم  العداوة ما ينالك نفعه ومن

! على مباينة طبعه لطبعك فينفعك ومودته تدل على املناسبة فيضركإن عداوة الساقط تدل : يقول

أراد أن عداوة العاقل خري من صداقة اجلاهل، فتلك العداوة رمبا تتضمن منفعة وهذه الصداقة : وقيل
  .رمبا تتضمن مضرة وشراً
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  !صفراء أضيق منك، ماذا أزعم؟  تسألني المديح سفاهةً أرسلت

إنك تسألين املديح وما عسى أن أقول لك؟ وأنت : يعين.  اسم امرأتهاسم أم املهجو، أو: صفراء
  ! أوسع منها

  !يابن األعير وهي فيك تكرم؟  القيادة في سواك تكسبا أترى

  .تصغري األعور: األعري

  : ومثله قول اآلخر! إن غريك يتكسب بالقيادة، وأنت تقود على أهلك وتعده تكرما: يقول

 أضيافه إلى حرمه يحمل  من جوده ومن كرمه تراه

 ما قربت عليك األنجم ولشد  فلشد ما جاوزت قدرك صاعداً

  .نعما، وبئسما: شدما كقولك

ما اشد ما جاوزت قدرك حىت سألتين أن أمدحك، وهو أبعد من النجوم، صاعداً نصب على : يقول
  .احلال

 الثناء لمن يزار فينعم إن  وأرغت ما ألبي العشائر خالصاً

  .أملت إىل نفسك، وخالصاً نصب على احلال: أي طلبت، وقيل. تأرغ: قوله

طلبت املديح الذي هو أليب العشائر خالصاً، ألنه ال يستحقه إال من ينعم على زائره، وهو أبو : يقول
  .العشائر

 فيوجأ أخدعاك وتنهم تدنو  ولمن أقمت على الهوان ببابه

  .زجرأي ت: وتنهم. عرقان يف العنق معروفان: األخدعان

إن الثناء ملن تقيم على بابه مهينا، كلما دنوت منه تزجر وتصفع، فكيف أمدحك وهذه : يقول
  ! حالك؟

  ولمن يجر الجيش وهو عرمرم  يهين المال وهو مكرم ولمن

أنه يكرم نفسه بإهانة املال وهو يقود اجليش الكثري، : يعين. ميدح أبا العشائر. اجليش الكثري: العرمرم
  .رم والشجاعةيصفه بالك

 منها الكمي المعلم فنصيبه  ولمن إذا التقت الكماة بمأزٍق

  .مضيق احلرب: املأزق

  .أي له عالمة: إن املدح يكون ملن يكون يف مضيق احلرب، ويقتل كل شجاع معلم: يقول
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  وثنى فقومها بآخر منهم  أطر القناة بفارٍس ولربما

  .عن ا آخر فقومها فيه كما تقوم الثقافرمبا طعن فارساً، فانعطفت قناته، فط: يقول

  والرمح أسمر والحسام مصمم  أزهر، والفؤاد مشيع والوجه

  .يفعل ذلك بوجه أزهر وله رمح أمسر، وسيف مصمم قاطع ميضي يف العظام: يقول

  وفعال من تلد األعاجم أعجم  من تلد الكرام كريمةٌ أفعال

  ".قل كلٌّ يعمل على شاكلته: "من قوله تعاىلفعل كل أحٍد على قدر أصله، وهو : يقول

ولقي أبا الطيب بعض الغزاة بدمشق، فعرفه أن ابن كيغلغ مل يزل يذكره يف بلد الروم، فقال أبو 
    : الطيب يهجو ابن كيغلغ

 حزوناً بيننا وسهوال يجوب  أتاني كالم الجاهل ابن كيغلٍغ

  .ن بعيد، يقطع اجلبال واملفاوز الذي بينه وبيينأتاين كالم هذا اجلاهل، ودده يل من مكا: يقول

: وجيوب. إن كالمه قد أتاين، وهو حينما تكلم كان جيوب حزون أرض الروم وسهوهلا: وقيل معناه

  .أي يقطع

  وبيني سوى رمحي لكان طويالً  لم يكن بين ابن صفراء حائٌل ولو

منه على بعد، فلو لقيته ومل حيل بيين وبينه وأنا ! يهددين ابن صفراء بوعيده: اسم أمه، ومعناه: صفراء
فكيف وقد انضم إليه سائر . إال رحمي وحده، الذي أعتمد عليه وأدفعه به، لطال عليه الوصول إيل

  .أسباب القوة

إن : وقيل. معناه لو كان بيين وبينه من البعد مقدار رحمي لكان طويالً عليه، فال ميكنه أن ينالين: وقيل
  .فعلى هذا يكون رمياً له باألبنة. ولد من أسته: األست والعرب تقولصفراء كناية عن 

 تسلي بالبكاء قليال ولكن  وإسحاق مأمون على من أهانه

إن من أهانه وأساء إليه مل خيف غائلته؛ ألنه ال يقدر على شيء من النكري عند بلوغه إساءة من : يقول
  .أساء إليه سوى التسلي بالبكاء

  : ح وكىن عنه بالبكاء وهذا غاية احلسن ومثلهوقد ذكره بالقبي

 بطول سالمٍة يا مربع أبشر  زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً

 عليه بكرةً وأصيال لنمت  ولوال الذي في وجهه من سماجٍة

 يكون جميال جميالً أن وليس  جميالً عرضه فيصونه وليس
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 كان من قبل الهجاء ذليال لقد  ما أذللته بهجائه ويكذب،

زعم هذا اجلاهل : نفسه ال مجال هلا فيصونه عن اهلجاء، وال يستحق أن يكون مجيال، مث يقول: يقول
أين أذللته جائي فقد كذب يف دعواه؛ ألين مل أنقص شيئاً من قدره باهلجاء، فإنه ذليل خامل ال قدر 

  .له

فقال أبو الطيب يشمت به وورد اخلرب إىل مصر بأن غلمان ابن كيغلغ قتلوه جببلة من ساحل الشام، 
  : ويهجوه

  هذا الدواء الذي يشفي من الحمق  :فقلت لهم. مات إسحاق: لنا قالوا

  .قد أصاب دواء محقه؛ فإن األمحق ليس له دواء إال املوت: بلغين موته، فقلت: يقول

  أو عاش عاش بال خلٍق وال خلق  مات مات بال فقٍد وال أسف إن

اء، فإن مات ال حيزن عليه أحد، ومل يشعر مبوته خلموله، وإن عاش فال نفع إن حياته وموته سو: يقول
  .فيه، ألنه دميم اخللق سىيء اخللق، فليس له رواٌء ميأل العيون، وال خلق يعطف عليه القلوب

  خون الصديق ودس الغدر في الملق  تعلم عبد شق هامته منه

  .ه باللطف؛ ليتوصل به إىل اإليقاع بالغريدس الغدر يف امللق أي يستر غدره يف كالم: قوله

إن عبده الذي قتله، منه تعلم اخليانة والغدر بالصديق، فحني رآه خيون أصدقاءه ويغدر م، : يقول
  .اقتدى، به فقتله غدراً

  مطرودٍة ككعوب الرمح في نسق  وحلف ألف يميٍن غير صادقٍة

  .أي متتابعة: علم ومطردةدس الغدر وهو منصوب بت: نصب عطفاً على قوله: حلف

تعلم منه ألف ميني متتابعة، مثل كعوب الرمح على طريقة واحدة، فكان ذلك باعثاً له على : يقول
  .قتله، فقتله ودفع عن نفسه قتله باألميان الكاذبة كما كان هو يفعل

  صفراً من البأس مملوءا من النزق  زلت أعرفه قرداً بال ذنٍب ما

  .يشاخلفة والط: الرتق

  .يف كونه قرداً ناقصاً؛ ليكون أعجب، وإنه مملوء من اخلفة، وصفراً من احللم والعقل واألدب: يقول

  ما تستقر على حاٍل من القلق  بمهب اليح ساقطٍة كريشٍة

  .شبهه يف خفته وقلقه بريشة ساقطة ب عليها الريح

  وتكتسى منه ريح الجورب العرق  الكف فوديه ومنكبه تستغرق
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  .جانبا الرأس: فودانال

إنه يكثر الصفع على جوانب رأسه ومنكبه، ويد من يصفعه تكتسب منه رحياً منتناً مثل رحية : يقول
قبح اخللقة، وصغر اجلثة، وخبث الريح، وننت اجلسد، : وفيه أنواع من اهلجاء منها! اجلورب العرق

  .ومهانة النفس؛ حىت يصفعه كل أحد

  موتاً من الضرب أم موتاً من الفرق؟  مكيف مات له: قاتليه فسائلوا

 !رأٍس وال جسٍم وال عنق؟ بغير  موقع حد السيف من شبٍح وأين

  .موتاً نصب على املصدر

    

سائلوا : يقول. الشخص: والشبح! هل مات من ضرم، أو خوفاً من الضرب؟. سائلوا قاتليه: يقول
قصره وصغره، وال رأس له، وال عنق، الناس أي موضع أصاب السيف منه؟ فإنه ليس له جسم، ل

  ! حىت ال جيد السيف شخصه، ولكن اخلوف قتله قبل أن يضرب منه السيف موضعاً

  لكان أألم طفٍل لف في خرق  اللئام وشيء من مشابهٍة لوال

  .لوال أن يف الناس املشاة يف اللؤم واخلسة، لكان أألم طفل لف يف قماٍط؛ لعجزه وصغر قامته: يقول

  .مجع الشبه على غري قياس: ملشاةوا

  مما يشق على اآلذان والحدق  أكثر من تلقى ومنظره كالم

فله . وكذلك رؤيته مما تنكرها العني ويشق عليها. إن أكثر الناس كالمه متجه اآلذان لثقله: يقول
  .نظائر يف الناس

 عليه ومحل إليه وأمسكه واجتاز ببعلبك فرتل على علي بن عسكر، وهو يومئٍذ صاحب حرا، فخلع
  : وأراد أبو الطيب اخلروج إىل أنطاكية فقال يعتذر من مفارقته. عنده، اغتناماً ملشاهدته

 يترك نداك بنا هياما ولم  روينا يا ابن عسكٍر الهماما

  .أي عطشاً: روينا أيها املمدوح بسحائب جودك، ومل يترك بنا هياماً: يقول

  ر قلى وداعك والسالمالغي  أحب ما تهدى إلينا وصار

قد أفضت علي من برك ما كفاين، فليس شيء أحب إيل إال االرحتال وتوديعك والسالم، : يقول
  .وليس ذلك عن بغض وال كراهة فيك، ولكن عن عذر اقتضى ذلك

  ولم نذمم أياديك الجساما  نملل تفقدك الموالي ولم



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        421

  .املتتابع: واملوايل. التعهد: التفقد

أين أمللت إكرامك وتعهدك ألحوايل، وال ذممت أياديك العظام، ولكن لعذر آخر أوجب وال : يقول
  .طلب اإلجازة

  بأرض مسافٍر كره الغماما  الغيوث إذا توالت ولكن

إين يف سؤال اإلذن منك، كاملسافر الذي يكره املطر، وإن كانت فيه حياة البالد والعباد، : يقول
  .فلهذا كرهت املقام عندك

   أيب العشائر احلمداينقصائد

احلسني بن علي بن احلسني بن محدان العدوي التغليب وهي أول شعر يف بين : وقال ميدح أبا العشائر
  : محدان

  تحسب الدمع خلقةً في المآقي  لكثرة العشاق أتراها

  .طرف العني مما يلي األنف: املآقي

دموع يف عيون عشاقها أنه خلقة يف أحسبت هذه املرأة أا لكثرة ما ترى من ال: يقول لصاحبه
  ! عيوم؟ فلهذا ال ترمحهم

 غير جفنها غير راق راءها  كيف ترثي التي ترى كل جفٍن

  .على تفسري البيت األول: األوىل نصب على االستثناء، والثانية: وغري. مقلوب رآها: راءها

ية غري راقية الدمع عنها، فهي كيف ترحم هذه املرأة للباكني بسببها، ألا ترى كل عني باك: يقول
حتسب أن ذلك خلقة، ألا مل تر إال باكياً سائل الدمع، واستثىن جفنها، فبني أن كل عني كذلك إال 

  .إا ال تبكي، ألا مل جر نفسها: وقال ابن جىن! عينها؛ ألا مل تعشق أحداً فال جتزع للفراق

  .وهذا البيت من بدائع أيب الطيب املتنيب

  ك عوفيت من ضنى واشتياق  منا فتنت نفسك لكن أنت

أي أنت عاشقة ! أنت منا أي من مجلة العشاق، لكنك قد فتنت نفسك كما فتنا حبسنك: يقول
لنفسك كما نعشقك؛ ألن كل أحد حيب نفسك، غري أنك سلمت من أمل الوجد وطول املرض 

  بها واالشتياق؛ ألن اإلنسان ال يشتاق إىل نفسه فال يتأمل من ح

 لحال النحول دون العناق ت  حلت دون المزار، فاليوم لو زر
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  .الزيارة: واملزار. أي منعت: حلت

وذابت أجسامنا، فلو أردت اآلن وصلنا منع النحول من ! منعتنا من الزيارة فنحلنا لذلك: يقول
  .معانقتك

  كان عمداً لنا وحتف اتفاق  لحظاً أدمته وأدمنا إن

وهذا من ! منا إىل صاحبه عن تعمد منا، فاتفق يف ذلك حتفي من غري قصدنظر كل واحد : يقول
  .رب حتٍف يف حلظة طرٍف: قوهلم

الرسيم مخ المناقي ألرار  لو عدا عنك غير هجرك بعد 

. هو سري شديد من سري اإلبل: والرسيم. وقوله أرار أي أذاب. فاعله: وبعد. أي صرف: عدا عنك

  .لسمينة اليت يف عظامها مخوهي ا: مجع منقية: واملناق

إمنا صرفنا عنك هجرك، ولو حال بيننا بعد سوى اهلجر لواصلنا السري إليك وهزلنا النوق : يقول
  .بالسري، حىت يذوب بالسري مخ عظامها

  .أي ألذاب السري الشديد مخ املناق: ألرار الرسيم: وقوله

  مثل أنفاسنا على األرماق  ولو وصلنا عليها ولسرنا

  .مجع الرمق، وهو بقية احلياة: رماقاأل

    

لو كان بيننا بعد غري اهلجر، لسرنا إليك ولواصلنا السري حىت تذوب أبداننا وزل رواحلنا : يقول
  .فتكون يف اخلفة كأنفاسنا وتصري إبلنا مهزولةً وهذا من قول أيب الشيص

 أنقاضاً على أنقاض فأتوك  أكل الوجيف لحومهم ولحومنا

  ل اآلخر ومثله قو

  أنضاء شوق على أنضاء أسفاٍر

 أشفارهن لون الحداق؟ لون  ما بنا من هوى العيون اللواتي

  .أي شيء؟ بنا من هذه العيون اليت لون أشفارها يف السواد، مثل لون أحداقها: ما مبعىن التعظيم، أي

  .وهذا اية يف احلسن كما ترى

 الي البواقيبها اللي فأطالت  قصرت مدة الليالي المواضي
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  .فعل العني: وقيل. فعل احملبوبة: قصرت

قصرت هذه املرأة علي مدة الليايل املواضي بالوصال الذي كان منها، وأطالت اآلن ملا : يقول
  .هجرتين، الليايل البواقي

أي قابلت قصر الليايل املواضي بطول الليايل البواقي فحصل طول هذه مكافأةً : أطالت ا: وقوله
  . تلكعلى قصر

  .أراد طالت الليايل البواقي بسبب قصرها يف املواضي، أي أن قصرها صار سبباً لطوهلا: وقيل

 بما نولت من اإليراق ل  كاثرت نائل األمير من الما

  .أرقه يؤرقه توريقاً: مثل. أرقه يؤرقه إيراقاً: يقال. هو اإلسهار: اإليراق

ئها لنا السهر فتناهت يف ذلك، كما أنه تناهي يف إعطاء هذه املرأة تكاثر نائل األمري؛ يف إعطا: يقول
  .املال

  .أا تكاثرت يف املنع، فمنعها مثل جوده: ومعناه. مصدر أورق الصائد إذا خاب: وقيل اإليراق

 هذا األنام باستحقاق ساد  إال أبا العشائر خلقٌ ليس

 بالذعر والدم المهراق لق  طاعن الطعنة التي تطعن الفي

إنه يطعن الطعنة فتمأل هذه الطعنة قلوب اجليش، خوفاً ورعباً فكأنه طعن الفيلق وأرقا : يقول
  .دمآءهم

  .ليس يف البيت األول مبتدأ وأبا العشائر خربه: وقوله

 عنها من شدة اإلطراق بر  ذات فرٍغ كأنها في حشا المخ

بفتح الباء الذي أخربته : ربواملخ. على احلال: وقد روي بالنصب. جر ألنه بدل من الطعنة: ذات فرغ
شبه الطعنة بالدلو لسعتها، أي أن الدم يسيل منها كما يسيل املاء . مصب املاء منه: وفرغ الدلو. خبرب

لو أخرب خمرب إنساناً بصفتها ملأل قلبه ذعراً، حىت أطرق رأسه استعظاماً هلا، : من فرغ الدلو، مث قال
  .حىت كأن الطعنة يف حشا السامع ا

  هب أن يشرب الذي هو ساق  الهام في الغبار وما ير ضارب

إذا هاجت احلرب وارتفع الغبار يضرب رءوس الشجعان، وال خياف أن يشرب : يقول. ما للنفي
  .كأس املوت الذي يسقيه الشجعان

  بين أرساغها وبين الصفاق  شقاء لألشق مجاٌل فوق
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مجع الرسغ، وهو موصل الكف يف : رساغأشق واأل: الفرس الطويلة القوائم، والذكر: الشقاء
  .اجللد الرقيق حتت اجللد الظاهر من البطن يف اإلنسان والدابة: والصفاق. الذراع، والقدم يف الساق

  .واختلفوا يف األشق هاهنا

أراد . وقيل. أن يضرب اهلام راكباً فرساً شقاء جيول حتت بطنها كما جيول املهر حتت بطن أمه: ومعناه
أنه فوق فرس شقاء، لوالدها مشابة ا، وهو معىن اال يف : ومعناه. لد هذه الشقاءوا: باألشق

  .أرساغها وصفاقها، أي قوية األرساغ وسائر األعضاء، كما كان والدها كذلك

أراد باألشق الرمح، أي أنه فوق هذه الفرس، وللرمح جمال ومضطرب بني جلد بطنها : وقيل
واملراد به املصروع من الشجعان الذي يكون على أشق احلال، : شقةاألشق من امل. وقيل. وأرساغها

  .ومعناه أنه على هذه الفرس يطأ الشجعان بقوائمها، فيكون هلم جمال بني أرساغها وصفاقها

إما ألنه طويل القامة، أو أنه أشق الناس على أعدائه من املشقة، فيكون له . أراد أشق املمدوح: وقيل
  .اد واالنثناء حلذقه بالطعنجمال فوقها باالمتد

  ها وأطرافها له كالنطاق  في ذوي األسنةالفي همه

ال يبايل باألسنة اليت حتيط به من جوانبه كالنطاق، وال يكون له ا مهة وال حيذر منها، بل : يقول
  : يكون مهه مصروفاً إىل أرباب األسنة ليطعنهم ويأسرهم ومثله أليب متام

  يوم الكريهة في المسلوب ال السلب   شأنهمالليوث ليوث الغاب إن

 صدق القول في صفات البراق  رآها مكذب الرسل إال ما

  .هذا البيت زائد

ما رأى هذه الفرس الشقاء، من يكذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إال صدق ما يذكر يف : يقول
  .أمر الرباق، من السرعة يف السري

    

 در أمر له على إقالق  قثاقب العقل ثابت الحلم ال ي

  .عقله صادق من اجلهل منري، يرى به األمور على حقائقها: قيل معناه: ثاقب

نافذ العقل ثابت احللم أي أنه متمكن من حلمه ال يطيش وال يزعجه شيء : وقيل. بني العقل: وقيل
  .وال يقلقه أمر، لثبات عقله وزيادة حلمه

  في الوغى متون العتاقدمكم   بني الحارث بن لقمان ال تع يا
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وخص ذلك يف حال احلرب؛ داللة على . ال عدمتكم ظهور اخليل يف احلرب: يقول لقومهم
  .ألن مالزمة ركوب الدواب عادة الرائضني. شجاعتهم

 القتال قبل التالقي فكأن  بعثوا الرعب في قلوب األعادي

قام وقتاهلم، فكان القتال واحلرب ملئوا قلوب أعاديهم من اخلوف، فازموا منهم قبل مال: يقول
  .قبل االلتقاء

  تنتضي نفسها إلى األعناق  الظبي لما عودوها وتكاد

  .والتأنيث عائد إليها. مجع ظبية وهي حد السيف: الظيب

إم عودوا سيوفهم إخراجها من األغماد، وضرب أعناق األعداء ا، فهي تكاد خترج نفسها : يقول
  .إىل األعناق قبل أن يسلوها منها ويضربوا امن أغمادها، وتتوصل 

  ع القنا أشفقوا من اإلشفاق  أشفق الفوارس من وق وإذا

إذا اشتدت احلرب وخاف الفرسان من الطعن، خاف هؤالء من اخلوف، فال يقدمون يف : يقول
  .احلرب

 تمامها في المحاق كبدور  كل ذمٍر يزيد في الموت حسناً

متامها يف احملاق إن أراد بذلك استكمال ضوئها، ففي : وقوله. ون املعركةالشجعان يقتحم: الذمر
  .الظاهر تناقض

هم يف احلسن : فكأنه يقول. أن كل واحد منهم إذا مات زاد حسنه، ألنه ال ميوت إال قتالً: وتأويله
 على سبيل بدور، وإذا قتلوا زاد حسنهم مبا يظهر من صربهم وإقدامهم فكأم بدور، متامها يف احملاق

  .أي لو وجدت بدور إمتامها يف حماقها لكانوا مشبهني ا: التقدير

  .وذلك من تعليق اجلائز باحملال

. أن هؤالء متام أمرهم يف قتلهم: ومعناه. أراد بالتمام غاية ما يفضى إليه أمر البدور وهو احملاق: وقيل

  . وال ميوت أحد منهم إال حتف أنفهكبدور يفضي أمرها باحملاق فكذلك يفضي أمر هؤالء إىل القتل،

  لم يكن دونها من العار واق  جاعٍل درعه منيته إن

  .اهلاء يف دوا للمنية

كل واحد منهم إذا مل ميكن دفع العار عن نفسه إال بتدرع املوت، جيعل املنية درعه حىت يقي : يقول
  .ا عن نفسه
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قاقفهو كالماء في الشفار الر  خشن الجوانب منهم كرم  

فيه كرم حيمله على خشونة جوانبه على األعداء، ففيه لني من حيث الكرم، وخشونة من : يقول
حيث البأس واالمتناع من األنفة، فهو كالسيف إذا سقي صلبت شفرته وألبسها خشونة مع ما فيه 

  .من الرقة والصفاء

  .وهذا من بدائع املتنيب

 اقجناية السر لزمته  ومعاٍل إذا ادعاها سواهم

هلم معاٍل مشهورة ال ميكن ألحد أن يدعيها لنفسه، فإن ادعى مدع ذلك لزمه ما يلزم السارق : يقول
  .من قطع اليد

  غائب الشخص حاضر األخالق  من كلما بدوت بدا لي يابن

  .وبدا فعل من وأراد به األب. نصب غائب وحاضر على احلال

  . موجودة فيك فلم تفتقد منه إال شخصهإذا رأيناك كأنا رأينا أباك، ألن أخالقه: يقول

 أنك ابنه بالطالق حلفوا  لو تنكرت في المكر لقوٍم

. أي يف احلرب: يف املكر. أي أخفيت نفسك: إنك تشبه أباك يف إقدامه وشجاعته، فلو تنكرت: يقول

باه، إذ مثل إشارة إىل أنه يف اإلقدام والشجاعة ال يشبه إال أ: وخص املكر. حللفوا بالطالق أنك ابنه
ذلك ال يوجد إال منه، أو من أبيه، أو ألن هذا املوقف أشرف املواقف وأفخرها والشبه هنا أقوى 

  .األشياء وأنفسها

  فاق فيها كالكف في اآلفاق  كيف يقوى بكفك الزند واآل

  .اهلاء يف فيها للكف

صارت اآلفاق يف حىت ! كيف يطيق زندك محل كفك؟ مع أن كفك قد أحاطت بنواحي األرض: يقول
  .وأراد بذلك سعة عطائه، وأنه يريد منافع العامل. كفك مبرتلة كف اإلنسان يف اآلفاق قلة وحضارة

وكفك حييط باآلفاق إحاطة اآلفاق بكف ! معناه كيف يوري الزند النار وال ينكسر من قوتك؟: وقيل
  .غريك

  قاك إال من سيفه من نفاق  نفع الحديد فيك فما يل قل

 احلديد ال يعمل فيك، فعجز أعداؤك عن ااهرة بعداوتك وأعادوا السيوف والرماح :يقول
  .ولطوا على العماوة والشقاق. واختاروا مواراتك والنفاق يف حبك، فأظهروا احلب واالنقياد
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استعمال احلديد معك ال ينفع وال حاجة إىل الزند، مع أنك توري، ولذلك ال يلقاك : وقيل على الثاين
  .حد إال من جعل سيفه من نفاق، وتصنع االستماح منك دون ااهرة بعداوتكأ

 أن الحمام مر المذاق فس  إلف هذا الهواء أوقع في األن

هؤالء الذين يداجونك بالعداوة، ألفوا هذه الدنيا وتنسم هذا اهلواء، ومن ألف الدنيا : يقول
أن املوت مر : رها، فإلفهم هلا أوقع يف أنفسهمواستطاب حياا، فهو خيتار ما يؤدي إىل القيام بأم

  .املذاق

ال يكون بعد الفراق واألسى  واألسى قبل فرقة الروح عجز 

اجلزع من املوت قبل حلوله عجز وجنب، فال معىن له والروح بعد مل : يقول. يؤكد املعىن الذي ذكره
  .ا ليس للجزع من املوت وجهتفارق، فإذا فارقت الروح بطل اجلسم وزالت حياته وبطل حسه، فإذ

  كان من بخل أهله في وثاق  كم ثراٍء فرجت بالرمح عنه

كم ماٍل كان يف بيت خبيل قتلته واحتويت : يقول. بالفتح ما يوثق به: والوثاق. املال: الثراء والثروة
  .عليه وفرقته إىل أهله، وكان عندهم يف وثاق البخل، ففرجت عنه وفككته من وثاقه

  قدر قبح الكريم في اإلمالق  ي يد اللئيم قبيحوالغنى ف

  .الفقر: اإلمالق

الغىن ال حيسن يف يد البخيل إذ ال يفرح أحد به وال يظهر عليه، فهو يف القبح يف اللئيم، : يقول
  .كالفقر بالكرمي

  س ولكن في الشمس كاإلشراق  قولي في شمس فعلك كالشم ليس

علك كالشمس، لكنه دليل على فعلك، وإذاعة له وتسيري له وضع لشمس ف. ليس ثنائي عليك: يقول
يف البالد، كاإلشراق للشمس إذ لواله ما كانت الشمس تشمل العامل بضوئها، فكذلك لوال ثنائي 

  .لكاد ال ينشر ذكره

معناه إن قويل ليس نظرياً لفعلك، ولكنه صادر عنه، كانتشار الضوء عن الشمس، ففعلك : وقيل
  .قهامشس وثنائي إشرا

  ظ كالنا رب المعاني الدقاق  شاعر المجد خدنه شاعر اللف
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وفيه ضرب من الكري . وجعله خدناً ختصصاً به وحتققاً مبودته. الصديق، واراد به نفسه: اخلدن
هو شاعر اد يبدي فيه البدائع والغرائب، وأنا شاعر اللفظ، فكل واحد منا : يقول! وتطاول العنق

يف شعره، ويأيت بدقائق املعاين اليت يعجز عنها غريه، فامللوك عجزوا عن جمده، بديع يف فنه، ويغرب 
  : والشعراء عجزوا عن شعري وهذا من قول البحتري

  فيه فأبدع مغرب في مغرب  خالئقه وأغرب شاعر غربت

 الجياد غير النهاق صهال  تزل تسمع المديح ولكن لم

ميدحك أحد مثلي، فشعري كصهيل الفرس اجلواد، وشعر كنت أبداً تسمع املديح، ولكن مل : يقول
  ! غريي كنهيق احلمار

 أو رزقه من األرزاق هر  ليت لي مثل جد ذا الدهر في األد

ليت حظي من السعادة مثل حظ هذا الدهر الذي أنت فيه يف األدهر، وليتين رزقت مثل ما رزق : أي
  .هذا الدهر

  على الخالقيشتهي بعض ذا   فيه وكان كل زماٍن أنت

أنت يف هذا الزمان، فكل زمان مضى قبله يشتهي أن يكون حصل له بعض ما حصل هلذا : معناه
  : الزمان، لكونك فيه ومثله ملسلم

  إذا لم يكن كان في أعصاره األول  يغبط أواله أواخره الدهر

رأسها قالدة ودخل عليه يوماً وهو على الشراب وبيده بطيخة من ند يف غشاء من خريزان، على 
  : أي شيء تشبه هذه فقال: لؤلؤ، فحياه ا وقال

 نبتت بناٍر في يد بطيخةً  وبنيٍة من خيزراٍن ضمنت

  .فهو بنية وبناء: كل ما يبين

هذه بنية من خيزران، جعلت فيها بطيخة نبتت من نار يف يد صانعها فنباا من النار خيالف : يقول
  .سائر البطيخ

  كفعاله وكالمه في المشهد  ة لؤلٍؤاألمير لها قالد نظم

  .نظم األمري يف هذه البطيخة قالدة من لؤلؤ، وتشبه هذه القالدة فعله وكالمه يف الس: يقول

 يدور على شراٍب أسود زبداً  كالكأس باشرها المزاج فأبرزت
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  .راب إذا مزجالذي يعلو الش. شبه هذه البطيخة بكأس فيه شراب أسود، والقالدة اليت عليها بالزبد

  : وقال فيها أيضاً ارجتاالً يصف البطيخة

 صورة البطيخ وهي من الند لها  منظوم عليها آللى وسوداء

  طلوع رواعي الشيب في الشعر الجعد  كأن بقايا عنبٍر فوق رأسها

أول مجع راعية، وهي : رواعي: وقوله! إا يف صورة البطيخ، لكنها من الند: يقول. الواو مبعىن رب
  .مقلوبة من رائعة، ألا تروع: وقيل. ما انتشر منه يف الرأس: شعرة تبيض وقيل

    

شبه العنرب الذي كان فوق رأسها ببياض الشعر، يف الشعر اجلعد، ألن البطيخة كانت سوداء والعنرب 
  .وقيل أتى به ألجل القافية. ما ضرب إىل الشيبة، وخص اجلعد؛ ألنه مع السواد يف األغلب

  ل أيضاً يصف هذه البطيخة وقا

  !سوداء في قشٍر من الخيزران؟  ما أنا والخمر وبطيخةٌ

وجيوز نصبه على معىن الفعل، . ما أنا واخلمر، وما بطيخة: أي. رفع اخلمر وبطيخة عطفاً على ما
  .وتكون الواو مبعىن مع

شرها من اخليزران، عن أي شيء أنا، أي ما يل ومالبسة اخلمر وهذه البطيخة السوداء اليت ق: يقول
  .الشغل باحلرب يف طلب الذكر والصيت

  توطئتي النفس ليوم الطعان  عنها وعن غيرها يشغلني

. توطيين ا النفس من وطنت النفس على الشيء: وروى. أي لينته: توطئيت من وطأت الشيء: روى

  .واملعىن واحد

قصر نفسي على احلروب واملطاعنة يشغلين عن هذه البطيخة وغريها من الطيب، استماع : يقول
  .فيها

  يخضب ما بين يدي والسنان  نجالء لها صائك وكل

صائك : وقوله. ليوم الطعان: وهو رفع، وجيوز جره عطفاً على قوله. وكل عطف على توطئيت النفس
  .أي دم يابس يلصق بالرمح

  . به الرمح واليديشغلين عما ذكرت، كل طعنة واسعة خيرج منها دم كثري حىت خيضب: يقول

  .لو أراد أن يقول فيها ألف بيت لفعل: فقال أبو العشائر جللسائه
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وكبس أنطاكية جيش السلطان وقصد دار أيب العشائر، وهو يومئذ يلي حرا، وكان قد بكر إىل 
امليدان، فلما رجع وقد تفرق الناس عنه، لقي أوائل اخليل فهزمها من السوق إىل باب فارس، فأصابه 

وضرب رجالً منهم على رأسه فقتله، وكثر الناس عليه، فرجع حىت خرج من .  يف خده فأضربهسهم
باب مسلمه وما تبعه أحد، ومضى إىل حلب، وعاد بعد ذلك إىل أنطاكية، واتصل خرب عودته بأيب 
ل الطيب وهو بالرملة، فسار إىل طرابلس فعاقه ابن كيغلغ على ما تقدم ذكره مث سار إىل أنطاكية فقا

  : ميدح أبا العشائر

  حشاه لي بحر حشاي حاش  مبيتي من دمشق على فراش

  .أحشاء: واجلمع. حاش، وحشاي اسم: وفاعله. فعل ماض: حشاه

كأنين من شدة احلزن وبعد النوم عين، على فراش قد حشي مبا أجده من حرارة الشوق، فكأن : يقول
  .حرارة حشاي نقلت إىل فراشي، وحشي حبرارا

  .رارة الفراش حبرارة أحشائهشبه ح

  وهم كالحميا في المشاش  ليٍل كعين الظبي لوناً لقى

مجع مشاشة، وهي عظم رخو ميكن : واملشاش. سورة اخلمر: وقيل. اخلمرة: واحلميا. امللقى: اللقى
  .نصب على التمييز: أكلها، ولوناً

 ظيب وأنا مطروح وهو يدب يف أنا مطروح أو كاملطروح على فراشي، يف ليل كأن سواده عني: يقول
  .عظامي كما يدب اخلمر

  كجمٍر، في جوانح كالمحاش  كالتوقد في فؤاٍد وشوٍق

هي خشبة حيرك ا التنور من خشب النار لتقد، : لغتان، وهو ما أحرقته النار وقيل: احملاش واحملاش
  .فأصله اإلدغام، غري أنه خفف

فؤاد هو كاجلمر، وذلك الفؤاد يف جوانح وهي األضالع إنا لفي شوق، كأنه يف التوقد، يف : يقول
 شبه الشوق بالتوقد، والفؤاد باجلمر، واجلوانح بشيء أحرقته 0.وهو ما أحرقته النار: كأا احملاش

  .النار

  وروى كل رمحس غير راش  الدم كل نصٍل غير ناٍب سقى
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  .أي غري ضعيف:  يقطع، ورمح راٍشإذا ضربت به فلم: يقال نبا السيف ينبو نبواً. الكليل: النايب

سقى الدم الذي هو كاملاء كل سيف حاد غري نايب الضربة، : يدعو للرمح والسيف وبالسقيا فيقول
  .فكأنه قال ال زالت السيوف والرماح تقتل األعداء. وروى الدم أيضاً كل رمح غري ضعيف

  لمنصله الفوارس كالرياش  الفارس المنعوت خفت فإن

  .ي املوصوف بالشجاعة املعروفةأ: املنعوت

والريش . مجع ريش: روى املبغوت وهي رواية ابن جىن أي الذي يؤتى على بغتة ومل يعلم هو والرياش
  .مجع ريشة

إمنا دعوت للسيف، ألن املمدوح ملا فاجأته اخليل فرقها بسيفه، فصارت الفوارس لسيفه يف : يقول
  .اخلفة مبرتلة الرايش

 كأن أبا العشائر غير فاش  ت يكنىفقد أضحى أبا الغمرا

: واسم أضحى ضمري الفارس املنعوت، ويكىن موضع اخلرب، وأبا الغمرات. الشدائد: الغمرات

أبا عبد : كنيت الرجل: يقال. املفعول الثاين من يكىن، واألول ضمري الفارس، وهو يف موضع الرفع
كنيت : ، ويعدى حبرف اجلر أيضاً فيقالكىن الرجل أبا عبد اهللا: فإذا أسند إىل املفعول قيل. اهللا

  .وكنو الرجل لغة. الرجل بأيب عبد اهللا

    

إن أبا العشائر لكثرة مالبسته احلروب والشدائد صارت كنيته أبا الغمرات حىت كأن كنيته : يقول
  .املعروفة اليت هي أبو العشائر غري ظاهرة وال معلومة

   غيث العطاشردى األبطال أو  نسي الحسين بما يسمى وقد

ونسي . غيث العطاش: وإما. ردى األبطال: إما. فكل أحد يسميه. إنه كثر منه البأس واجلود: يقول
  .امسه الذي مساه به أبواه املعروف املشهور

  دقيق النسج ملتهب الحواشي  حاسراً في درع ضرٍب لقوه

 القوم أجنحة الفراش وأيدي  على الجماجم منه ناراً كأن

مجع فراشة وهي دويبة تدور حول السراج فتسقط فيه، واهلاء يف منه للممدوح أو القرب، : الفراش
  .فأضمره وإن مل جير له ذكر. للسيف: وقيل

من شدة ضربة اجلماجم صار كأن عليها ناراً، وكأن أيدي القوم املتطايرة بالسيف عند ضربه : يقول
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كأن السيف على رءوسهم : اء للسيف فمعناهإياها كالفراشات اليت تطري حول النار، فإن كانت اهل
مثل النار وأيدي القوم حول هذه، كأجنحة الفراش حول النار، فكأن هذه األيدي جتيء لتأخذ 

  : السيف فيقطعها، ومثله حلارث ابن أيب مشر

  يوقدن في حلٍق المفاوز نارا  تختلس النفوس كأنما والبيض

من عطاشيعاودها المهند  كأن جواري المهجات ماء  

. وقيل هو لفظ العطش. داء يأخذ اإلبل فال تروى من املاء: والعطاش. الدماء: أراد باملهجات ها هنا

  .يعاوده فيكون للماء: واهلاء يف يعاودها للمهجات ويروى

كأن الدماء اجلارية يف قلوب األعداء وجسومهم ماء، وكأن السيف به عطاش فهو يعاوده وال : يقول
  .يروى منه

  وذي رمٍق، وذي عقٍل مطاش  بين ذي روٍح مفاٍت وافول

  .طاش السهم أو طاشه غريه: يقال. جر ألنه نعت لعقل: جر ألنه نعت لروح، ومطاش: مفات

  .أدبروا من بني يديه، وهم ثالثة أقسام: يقول

ة منهم قتيل قد فارق روحه، ومنهم من مل يبق له إال بقية رمقه، ومنهم من طاش عقله وزال من شد
  .واستوىف األقسام يف بيت واحد. اخلوف

  تواري الضب، خاف من احتراش  لنصف السيف فيه ومنعفٍر،

االصطياد، يقال احترشت الضب وحرشته، : واالحتراش. الساقط على العفر، وهو التراب: املنعفر
را وذلك أن يأيت الرجل باب جحر الضب فيمر بيده عليه فيظن الضب أنه حية، فيخرج ذنبه ليض

  .عطف على األقسام املتقدمة أي وذي منعفر: ومنعفر قيل. وروى لنصل السيف. به، فيأخذه الرجل

معناه ورب عدو منعفر قد غاب نصف السيف فيه أو نصله مثل ما يغيب الضب يف اجلحر إذا : وقيل
  .خاف االحتراش به، أي االصطياد

 شبعجايٍة أثر ارتها وما  يدمي بعض أيدي الخيل بعضاً

  .أن يصطك عرقوباه فتقرح رواهشه وهو باطن الذراع: واالراش. عصب فوق احلافر: العجاية

أن اخليل ازمت من بني يديه وازدمحت يف اهلزمية، وقصت حوافر بعضها بعضاً، حىت دميت : املعىن
  .أيديها، ومل يكن اراش

  تباعد جيشه والمستجاش  وحيد لم يرعه ورائعها
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: من يطلب منه اجليش، وأراد به سيف الدولة، وقيل أراد العسكر: واملستجاش. فزعهاأي م: رائعها

  .أي املستجاش فيه

إن خموف هذه اخليل كان وحيداً ليس معه أحد من جيشه، ومل يفزعه بعد جيشه بعد من : يقول
  .يستمد منه اجليش

  تلوي الخوص في سعف العشاش  كأن تلوي النشاب فيه

مجع عشة، وهي النخلة اليت : اجلريد الذي عليه اخلوص، والعشاش: والسعف. ورق النخل: اخلوص
  .عطشت، فيقصر سعفها ويضعف

يصف النشابة اليت أصابته يف خده، فشبهه بنخلة، وشبه النشابة خبوص سعفها قد تلوى على السعفة، 
لقلة مباالته ا وذلك لضعف اخلوص ويبسه؛ ألنه إذا كان رطباً قوياً ال يتلوى على السعف، فكأنه 

  .شبهها بتلوي اخلوص على سعفه

  بأهل المجد من نهب القماش  نفوس أهل النهب أولى ونهب

  .األثاث اموع من كل صنف: القماش

إن أهل اد واهلمة العالية مهتهم استيالب النفوس وقتل األبطال، دون االشتغال بسلب : يقول
  : القماش والغنائم ومثله أليب متام

  يوم الكريهة في المسلوب ال السلب  األسود أسود الغاب همتها إن

 التشارك في الجحاش بطان  تشارك في الندام إذا نزلنا

  .ااحشة، وهي املقاتلة واملدافعة: مجع بطني واجلحاش: والبطان. املنادمة: الندام

    

 يف األكل والشرب وال إذا كان يوم شرب ومنادمة شاركوه: يعرض بقوم خذلوه ذلك الوقت فيقول
  : ومثله قول اآلخر! يشاركونه يف القتال والدفاع

 عند قائمة الخوان ويثبت  عن الكتيبة حين يلقى يفر

  تبين لك النعاج من الكباش  قبل النطاح وقبل يأتي ومن

أصله ضرب الكباش . والنطاح. أىن يأىن، وروى يأتى أي جييء: يأىن أي حيني من قوهلم: روى
  .ون، مث استعمل يف كل حماربةبالقر
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أن الشجاع يعرف من اجلبان قبل احملاربة وقبل وقتها فجعل الكباش مثالً للشجعان والنعاج : املعىن
  .مثالً لألراذل واجلبناء

  ويا ملك الملوك وال أحاشي  بحر البحور وال أوري فيا

 أستنثي أحد من قويل لك يا أي ال استر قويل لك يا حبر البحور، هذا وال أحاشى أي ال: ال أوري
  .ملك امللوك

  .ورمبا كان ينشد املتنيب ويا بدر البدور مكان قوله يا ملك امللوك: قال ابن جىن

  فما يخفى عليك محل غاش  ناظر في كل قلٍب كأنك

  .غشيه يغشاه إذا قصده: القاصد، يقال: الغاشي

 كالً مرتلته الذي يستحقها، فكأنك أنت عارف مبن يقصدك، وال خيفى عليك حمله، فترتل: يقول
  .مطلع على أسرار القلوب

  .واألول أوىل أي من نزل بك فال خيفى عليك حمله. أراد بالغاشي من الغش فخفف: وقيل

  ولم تقبل علي كالم واش؟  عنك لم تبخل بشيٍء أأصبر

يب هذه الوشاية إليه كان قد وشى باملتنيب بعض من يعاديه إىل أيب العشائر، فلم يسمع منه وأنفذ عق
  .ماالً فهذا هو املراد بالبيت

 الطير ما بين الخشاش عتيق  وكيف وأنت في الرؤساء عندي

  .صغارها: واخلشاش. كرامها: عتاق الطري

  .كيف أصرب عنك وأنت بني الرؤساء يف الفضل، كالبازي بني صغار الطري: يقول

  وال راجيك للتخييب خاش  خاشيك للتكذيب راٍج فما

إن من خيافك حل به بأسك ووقع به سخطك، فال يرجو تكذيباً ملا خيافه، ومن يرجوك ال خياف : يقول
  .أن يكذب رجاؤه، فأنت تصدق ظن من خيافك ويرجوك

  ليس يرجو من خيشاك أن يلقى من يكذبه وخيطئه يف خوفه، ألن الناس كلهم خيافون منك : وقيل معناه

  وا النبيط على الجحاشولو كان  كل خيٍل سرت فيها تطاعن

  .العجم: وقيل أراد به. أهل السواد بالعراق: النبيط

كل خيل سرت فيها وبينها كانت الغلبة هلم، ولو كانوا نبطاً على محريهم؛ ألم يشجعون بك : يقول
  .مجع جحش وهو ولد احلمار: واجلحاش. ويصريون أفرس الناس وأطعنهم
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فيهم إلليك عاش وإني  أرى الناس الظالم وأنت نور 

  .القاصد ليالً: العاشي

الناس كالظالم يف الليل، وأنت فيما بينهم كالنور، وأنا ناظر بني الناس إليك، وقاصد حنوك : يقول
  : واألصل فيه قول اخلنساء. مستضيء بنورك

 علم في رأسه نار كأنه  صخراً لتأتم الهداة به وإن

  لى بالخشاشأنوفاً هن أو  بهم بالء الورد يلقى بليت

خزام، وإن كانت من ضفٍر : اخلشبة اليت تكون يف أنف البعري، فإن كانت من شعر قيل له: اخلشاش
  .والضمري يف م للناس. برة: فهو

تأذيت ؤالء الناس الذين ال يشاكلونين، كما يتأذى الورد من مشه، بأنوف الذين هم مبرتلة : يقول
  .م كما يتأذى الورد بأنوف اإلبل، وروى باحلشاش وهي الكنفإين أتأذى : وقيل معناه! البهائم

  وحولك حين تسمن في هراش  إذا هزلت مع الليالي عليك

  .هو خماصمة الكالب: اهلراش والتهاريش

أي : هؤالء الناس عليك مع الليايل، أي صاروا ألعدائك مع الزمان وحوادثه، إذا هزلت: يقول
أي إذا ساعدك الزمان كانوا معك . لك ومعك حني تسمنويصريون حو. أصابتك نوائب الدهر

  : ومثله إلبراهيم بن العباس. يهارش بعضهم بعضاً يف طلب النفع منك

  فلما انثنى صرت حرباً عوانا  وكنت أخي بإخاء الزمان

 أنا أطلب منك األمانا فها  أعدك للنائبات وكنت

  .واملقصود وصفهم بدناءة األصل

  فقلت نعم ولو لحقوا بشاش  ل كرواخبر األمير فقي أتى

  .كروا بفتح الكاف وهي رواية ابن جىن: وروى. بلدة بالترك: أجل والشاش: وروى

أي عطف األمري وأصحابه على . كروا عليهم: وقيل لنا. بلغنا خرب األمري وهزمية اخليل منه: واملعىن
  .ته وكره عليهمنعم ولو أم حلقوا يف اهلزمية بشاش، لوثقت بعود: اخليل فقلت

    

أتى خرب األمري بظفره بالعدو فقيل لنا يا معاشر أصحابه الالئذين به : واملعىن. وروى كروا على األمري
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أي لو كان البعد بيننا وبني األمري مثل ذلك للحقنا به، وقوله بعد . كروا فقلت نعم ولو كانوا بشاش
  .ذلك وأسرجت الكميت يدل عليه

 قتاله والكر ناش يسن  جيقودهم إلى الهيجا لجو

أي يبالغ فيه، حىت يعظم ويكرب : ويسن. املتمادي يف الشيء، الذي ال ينثين عنه، ويبالغ فيه: اللجوج
أي مبالغ : جلوج. يقود العسكر إىل احلرب: يقول: أي ناشىء، أي يف أوله: وناش. من املسن واملسنة

ع ذلك فإن كره ال يصري إىل آخره، بل ينشأ أي يصري إىل آخر القتال، وم: يف احلرب، ليسن قتاله
  .شيئاً فشيئاً يعين أن قتاله قد بلغ الغاية، وكر يف أول حاله كالغالم الناشىء

  على إعقاقها وعلى غشاش  الكميت فناقتل بي وأسرجت

: وقيل املناقلة. أدامت السري: وقيل. أي أسرعت: يستعمل يف الذكر واألنثى، وناقلت يب: الكميت

مصدر أعقت : واإلعقاق. ضع رجلها مكان يدها، وإمنا تفعل ذلك يف األرض الكثرية األحجارأي ت
  .العجلة: والغشاش. إذا نبت شعر اجلنني الذي يف بطنها: وقيل. إذا عظم بطنها من احلمل. الدابة

  .ملا أتاين خربه، أسرجت فرسي وركبتها على سرعة، وهي عقوق ومل أشفق عليها: يقول

  برمحي كل طائرة الرشاش  ات أذب عنهاالمتمرد من

أن الكميت من اخليل املتمردات اليت ال تبايل بشيء، وال يقدر على الوصول إليها لسرعتها : يعين
  ".شيطاٍن مارد: "وخبثها وذلك من قوله تعاىل

أي أين أذب عنه بنفسي . إا من اخليل املتمردات، وإين أدفع عنها برحمي، كل دم رشاش: يقول
أي كل دم ينط عند الطعن ويرش : ماحي كل من يريد عقرها، وأدفع عنها كل طائرة الرشاشور

  .وينتضح

  حديثٌ عنه يحمل كل ماش  ولو عقرت لبلغني إليه

لو عقرت هذه الفرس حتيت، لبلغين إليه حسن احلديث الذي أمسعه عنه، وهذا احلديث حيملين : يقول
  . فرسإليه ألنه حيمل كل ماش وإن مل يكن له

  وشيك فما ينكس النتقاش  ذكرت مواقفه لحاٍف إذا

إلخراج الشوك من الرجل، . هو تنكيس الرأس: أي إذا دخل يف رجله شوك والتنكس: شيك
الذي ال : إذا ذكرت مواقفه يف احلروب للحايف: املنقاش ومعناه: ومنه. إخراج الشوك: واالنتقاش

ه إلخراج الشوكة من رجله، ملا داخله من اخلوف حذاء له، وشيك يف رجله، فإنه ال ينكس رأس
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  .والتحري، إذا مسع ذلك تاق ورغب يف صحبته فأسرع إليه ومل يلو على شيء، كما فعلت

إذا ذكرت مواقفه يف السخاء لإلنسان وكان حاف، ودخل الشوك يف رجله فإنه ال ينكس : وقيل
هذا . ا تقو الدواعي يف االحتياج إليهرأسه إىل أسفل الستخراج الشوكة من رجله بل يسرع إليه، مل

  .تفسري أيب الفتح

إن أحاديثه احلسنة تؤدي سامعها أنه إذا أصابت رجلهشوكة مل يشعر ا فال يقطع احلديث : وقيل
  .حلسنه، وال ينكس رأسه إلخراجها

  ويلهي ذا الفياش عن الفياش  مخافة المصبور عنه يزيل

. تلهى مبعىن تزيل على اخلطاب للمدوح: روى ابن جىن قال. طلاملفاخرة، وأكثره يف البا: الفياش

  .إن التاء راجع إىل املواقف، أي إن املواقف تزيل وتلهى: وقيل

إنك تزيل خمافة احملبوس بأن ختلصه من األسر واحلبس، وتنسي صاحب الفخر : يقول على اخلطاب
  .خارفخره؛ ألنه إذا نظر يف أوصافك علم بقصوره عنك فيمتنع عن الف

من جنس القتل وغريه، أنساه ذكرها وحسنها ما هو : إذا مسع مواقفه: وعلى اخلرب عن املواقف يقول
  .فيه من اخلوف، فإذا مسع مفاخرة أنساه ذكر مفاخرته

  وال عرف انكماشٌ كانكماشي  وجد اشتياقٌ كاشتياقي وما

 مثل شوقي إىل لقائك وال ولكن ليس ألحد شوق. كل أحد يشتاق إىل لقائك، وينكمش حنوك: يقول
  .اجتهاد ألحد، مثل اجتهادي يف املسري إليك

  وسار سواي في طلب المعاش  إليك في طلب المعالي فسرت

إمنا قصدتك ألبلغ املنازل الرفيعة واملراتب السنية، وقصدك غريي لطلب املعاش، واقتناء : يقول
  .الرياش، فلهذا صار شوقي أكثر وانكماشي أقدر

 العشائر يوماً يتصيد، وخرج أبو الطيب معه، فأرسل بازياً على حجلة فأخذها فقال أبو وخرج أبو
  : الطيب يصف ذلك

  على آثارها زجل الجناح  تتبعها المنايا وطائرٍة

  .الصوت: والزجل. أي تتبعها، فحذف إحدى التاءين: تتبعها

  .نايا تطلبهارب قبجٍة رائشها يطري، وخلفها باٍز يريد صيدها، فكأن امل: يقول
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  على جسٍد تجسم من رياح  الريش منه في سهاٍم كأن

وهو البازي، شبه ريشه بريش السهام؛ للسرعة، فيكون ريشه يف نفس . اهلاء يف منه لزجل اجلناح
  .السهام، والسهام ظرف له

ام كأن ريشه سهام على جسم يكون من ريح، ألن الريش سبب لقتل الطائر، كما أن السه: ومعناه
  .سبب للقتل

  .وقيل يف مبعىن على أي كأن ريشه على سهام كانت ذه الصفة

  مسخن بريش جوجئه الصحاح  رءوس أقالٍم غالظاً كأن

وقد . وهو مجع الريش: وروى بالكسر. مبعىن الصحيح: نصب ألنه صفة لرءوس والصحاح: غالظاً
 يف صدر الباز بآثار مسح رءوس شبه السواد الذي. نعت للريش: والصحاح. يكون واحداً ومجعاً

  .صفة اجلؤجؤ: وجيوز أن يكون الصحاح بالفتح. األقالم الغالظ، وهو تشبيه مصيب

 فعل األسنة والرماح لها  فأقعصها بحجٍن تحت صفٍر

وهي : وحتت صفر. أي مبخالب معقفة، وهو مجع أحجن: إذا قتله مكانه، حبجٍن. طعنه فأقعصه: يقال
  .أصابعه ورجله

وهو .  قتلها البازي مبخالبه أي أظفاره اليت حتت أصابعه، وهذه املخالب هلا فعل األسنة والرماح:يقول
  .القتل؛ حلدا

  وإن حرص النفوس على الفالح  لكل حي يوم سوٍء :فقلت

  .الظفر باخلري: وقيل الفالح. البقاء: الفالح

رص الناس على البقاء، فال سبيل هلم كل حي البد له من يوم سوء، يوافيه أجله فيه وإن ح: يقول
  .إليه

  : فقال جميباً له على تعجب أيب العشائر لسرعة بديهته! فقال له أبو العشائر أيف هذه الساعة قلت هذا؟

  !وليس بمنكٍر سبق الجواد؟  ما نطقت به بديهاً أتنكر

األشعار، وأنا يف ذلك مبرتلة ال تنكر بديهيت وال تستبعد ارجتايل : يقول. مصدر يف موضع احلال: بديهاً
  .اجلواد، فإنه ال يستنكر منه سبق سائر اخليل

 وغيري في الطراد فأقتلها  أراكض معوصات القول قسراً
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  .الصعب: واملعوص والعواص. أي أسابق، وأجاري: أراكض

  .إذا حاولت معىن عويصاً من الشعر فرغت منه، وغريي بعد يف التفكري: يقول

  :  إنسان ينشده شعراً وصف به بركةً يف داره فقال ميدح أبا العشائرودخل عليه وعنده

  لقد ترك الحسن في الوصف لك  كان أحسن في وصفها لئن

إن كان قد أحسن يف وصف هذه الربكة، فقد ترك احلسن يف وصفك وهو أوىل من وصف : يقول
  .الربكة وأمجل

  لتأنف من حال هذي البرك  بحر وإن البحار ألنك

وهذا الوصف الذي وصفه، وهذه األوصاف، . أنت حبر، والبحار تأنف من ماء هذه الربكة: وليق
  .دون األوصاف اليت أنت عليها

  ت يبقى لديك وال ما ملك  سيفك ال ما ملك كأنك

أنت مثل سيفك، إذا ملكت ماالً فرقته وأفنيته، والسيف إذا ملك مهجة أساهلا وأفناها، فتبذل : يقول
  .كت، وتقتل بسيفك من وصل إليهأنت ما مل

 من مائها ما سفك وأكثر  فأكثر من جريها ما وهبت

هباتك أكثر من مائها اجلاري والدماء اليت يسفكها سيفك أكثر : يقول. اهلاء يف جريها ومائها للربك
  .مما فيها من املاء

  ودرت على الناس دور الفلك  وأحسنت عن قدرٍة أسأت

ك، وأحسنت إىل أوليائك، باختيار منك وقدرة، وأنت الدائر على الناس أسأت إىل أعدائ: يقول
باخلري والشر، واإلساءة واإلحسان، والسعد والنحس، دور الفلك الدوار، إال أنه ال اختيار له وال 

قدرة، وأنت تفعل ما تفعله عن قدرة واختيار، فأنت الفلك الدائر يف احلقيقة، وأنت أفضل منه للوجه 
  .املذكور

  : وقال ميدحه ويذم قوماً من املتكسبة بالشعر

 حي فراقكم قتله أول  ال تحسبوا ربعكم وال طلله

املرتل، وجعل العمارة حياة له فسماه حياً، ألن أضاف أول إليه، وجعل التفصيل مضافاً إليه ما : الربع
  .وجعله قتالً له على ااز. هو بعض منه

ا الربع بأول هالك بسبب فراقكم، بل قد تلف مرتلكم وعفا رمسه، ليس هذ: يقول ألحبابه ملا فارقهم
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وقد بني ذلك فيما بعده . ودرس أثره، فكأن فراقكم قتله، وهذا الربع ليس بأول حي قتله فراقكم
  : بقوله

  وأكثرت في هواكم العذله  تلفت قبله النفوس بكم قد

لعذل بسبب فراقكم، وقد أكثر العذل يف ليس هذا الربع بأول كثري ا: يقول. اهلاء يف قبله للربع
  .مجع عاذل: والعذلة. حبكم، فلم يكف أحد من العشاق عن هواكم، ألجل عذل العذال

  وفيه صرم مروح إبله  وفيه أهٌل وأوحشنا خال

    

الذي يرد إبله عن املرعى يف الرواح، واهلاء يف فيه : مجاعة من البيوت مبن فيها أهله واملروح: الصرم
  . املوضعني للربع ويف إبله للصرميف

ملا ارحتل عنه من كنت أحبه، رأيته وإن كان عامراً بأهله موحشاً، وإن كان فيه بيوت ومجاعة : يقول
  .من الناس، ويروحون إبلهم إليه

  ما رضي الشمس برجه بدله  لو سار ذاك الحبيب عن فلٍك

  .الشمس وهو أوىل: ومفعوله. فاعل رضي: برجه

كان هذا احلبيب يف فلك فسار عنه وحلت الشمس موضعه، ملا رضي ا برجه الذي كان لو : يقول
  .حيله، بدالً منه

  وكل حٍب صبابةٌ ووله  والهوى وأدوره أحبه

  .ذهاب العقل: والوله. شدة الشوق: الصبابة

وأحب منازله ألجله، وكل حب فيه صبابة وشدة شوق ! أحب هذا احلبيب، وأحب أن أحبه: يقول
  .جنون وحتريو

  .أي وحق اهلوى، فيكون جمروراً. واهلوى واو القسم: الواو يف قوله: وقيل

 سواه وسحبها هطله إلى  ينصرها الغيث وهي ظامئةٌ

  .إذا سقيت. أرض منصورة: يقال. يكسوها العشب: أي. اهلاء يف ينصرها لألدؤر

 ارحتل عنها، وسحب هذه إىل سوى الغيث، وهو احلبيب الذي. الغيث يسقيها وهي عطشى: يقول
  .الديار هاطلة باملطر وال حتتاج إليه

إن هذه األدؤر يصيبها املطر فيكسوها العشب فتستدعي معاودة من رحل عنها، وهو : وقيل معناه
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أي عادها من كان رحل عنها، وهلذا دعت العرب لديار . دار بين فالن منصورة: يقال. احلبيب
  .أحباا بالسقيا، ليعودوا إليها

  !مقيمةً فاعلمي ومرتحله  منك يا جدايتها واحرباً

  .روى واحرباً، واحزناً جلداية أي وا أسفاً، واهالكاً

سواء كنت مقيمة أو مرحتلة؛ ألنك إن اقمت فممنوعة، ! يا ظبية هذه الدار، ويلي منك: كأنه يقول
  .وإن ارحتلت، حال البعد بيننا

 خلتها تفلهفيها ل ولست  لو خلط المسك والعبير بها

: والتفلة. أخالط من الطيب فيه الزعفران، عن األصمعي: وقيل. الزعفران، عن أيب عبيدة: العبري

  .املتغرية الريح

لو خلط املسلك والزعفران بتراب هذه األدؤر، ومل تكوين فيها لظننت أا متغرية الريح ألن : يقول
  ! طيبها بك أنت

  والنجل بعض من نجلهباحث   ابن من بعضه يفوق أبا ال أنا

إنساناً كان يبحث عن : ويريد بالباحث. الولد واهلاء يف بعضه ملن األوىل ويف جنله ملن الثانية: النجل
  .أصله، ويطعن يف نسبه

يفوق والد الباحث، الذي يبحث عن . أي نفسه: الذي بعض ذلك الرجل: أنا ابن الرجل: يقول
 الذي أنا بعضه الشك يف انه أفضل منه بكثري؛ ألن الولد فضل أيب، فإذا كنت أفضل من أبيه فالرجل

  .بعض من ولده

  من نفروه وأنفدوا حيله  يذكر الجدود لهم وإنما

أنا غين بفضلي عن : يقول. أي فاخرته بكثرة النفر فغلبته. نافرته: يقال. أي غلبوه بالنفر: نفروه
فغلبه املفاخرون وأنفدوا حيله، . فسهاالفتخار جبدودي، وإمنا يفخر باجلدود من ليس يفضل يف ن

  .فحينئذ يفتخر بآبائه وفضلهم

 أروح معتقله وسمهري  فخراً لعضٍب أروح مشتمله

والرمح حيث أمسكه بيدي؛ ألين . ألفخر بالسيف فخر، حيث أتقلد به: يقول. أي مقلدة: مشتملة
  .إذا استعملتها كفاين فخراً وشرفاً

 خيره ومنتعله تدياًمر  وليفخر الفخر إذا غدوت به
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  .اهلاء يف خريه ويف به للفخر ويف منتعله خلري

  .كل شيء يفتخر يب، حىت الفخر يفتخر بأن ألبسه، فأرتدي به وأنتعله؛ ألين أعلى من الفخر: يقول

  دار والمرء حيثما جعله  الذي بين اإلله به األق أنا

قدر كل إنسان يتبني إذا قدر بفضلي، وفيس أنا الذي جعلين اهللا تعاىل من الفضل والكمال، ف: يقول
  .حمله إىل حملي

إن أقدار الناس تتبني مبدحي أو جوي، فمن مدحته رفعت قدره، ومن هجوته وضعت : وقيل معناه
أي حيثما جعل . إىل املرء: ترجع إىل اسم اهللا تعاىل، وقيل: قدره وأمخلت ذكره، واهلاء يف جعله قيل

 راجعاً إىل الضمري الذي يف أنا الذي بني اإلله به أي املرء حيثما جعله وجيوز أن يكون: قلت. نفسه
  .هذا الرجل الذي بني اهللا به األقدار

 ال تسيغها السفله وغصةٌ  جوهرةٌ تفرح الشراف بها

إذا مدحت شريفاً يفرح يب؛ ألين أناسبه، وكل لئيم حيسدين : يعين. أنا جوهرة تفرح الكرام ا: يقول
  :  له يف صدره، لقصوره عين والزدرائي به، فنظري األول قول الشاعرويراين غصة

  وكل امرىٍء يصبوا إلى من يجانس

    : ونظري املصراع الثاين قول الشاعر

  والجاهلون ألهل العلم أعداء

 عندي من الذي نقله أهون  إن الكذاب الذي أكاد به

  .دوروى أكايده من الكي. مصدر كذب، أو كاذبين: الكذاب

إن الكذب الذي يكيدين به حسادي، ال أبايل به، وهذا الكذب أهون وأقل وزناً من الكاذب : يقول
  .الذي نقل هذا الكذب، وال قدر له

  واٍن، وال عاجز وال تكله  فال مباٍل، وال مداٍج، وال

ف عاجز أي لست بضعي. الساتر للعداوة، أي ال أدري هذا احلاسد، وال أساتره وال أواين: املدجي
: والتكلة. أي ضعيف، ميتاً يف الضعف: شيخ فان: وروى وال فان من قوهلم. مقصر يف أمري

  .الضعيف الذي يكل أمره إىل غريه

ال أبايل م لقلتهم وال أؤاخيهم خلستهم، وال أعجز عن مكافأم، وال أستعني بأحد على : يقول
  .نكايتهم
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  والعجلهفي الملتقى والعجاج   سفته فخر لقى ودارٍع

ضربته : وسفته". خلق اإلنسان من عجل: "ويف القرآن. أراد به الطني: وقيل. السرعة: العجلة
  .بسيفي

أي ورب دارع ضربته بالسيف عند امللتقى يف احلرب فصرعته لوجهه على الغبار . كم دارع: يقول
  .يف الطني بسرعة

  يحار فيها المنقح القوله  رعته بقافيٍة وسامٍع

  .وقيل اجليد القول. القولة أي الكثري القول: وقوله.  املهذب:املنقح

  .رب سامع خوفته بقصيدة حسنٍة يتحري فيها الشاعر الفصيح املهذب لقوله وجبيد شعره: يقول

  .يصف نفسه بالفصاحة وجودة الشعر

  من ال يساوي الخبز الذي أكله  أشهد الطعام معي وربما

كأنه يعرض بأيب العشائر بأنه مل مييزه . وامسه من. مفعوله الثاين: عامفعل ما مل يسم فاعله، والط: أشهد
  .عمن دونه

يشهد وهو مضارع : أين مع فضلي رمبا أواكل من ال يساوي ما يأكله من الطعام، وروى: ومعناه
  .أشهد وامسه الضمري املستكن والطعام مفعوله الثاين

  : اوي اخلبز الذي يأكله ومثله البن بابكورمبا يشهد الطعام معي من ال يس: ومعناه على هذا

  فالصيد يجمع بين الكلب والبازي  ال غرو إن جمعتنا دار مفضيٍة

 در برغم من جهله والدر  ويظهر الجهل بي وأعرفه

وأنا أعرفه على مخوله ومعناه كيف جيوز أال ! أن الذي أواكله يظهر أنه جاهل يب: أحدها: فيه وجوه
أين عارف بفعله إنه يظهر اجلهل يب مع : والثاين! ظهور كالشمس وهو خامل مغمور؟يعرفين وأنا يف ال

  .أنه يعرفين

أي ال يضرين جهل من ال . والدر در برغم من جهله وهذا مثلٌ: مث قال. أنا أعرف جهله يب: والثالث
  .يعرف فضلي، كما أن الدر ال حيط قيمته جهل من ال يعرف قدره وقيمته

  أسحب في غير أرضه حلله  العشائر أنمن أبي  مستحيياً

إين إمنا أحتمل معاشرة األردياء، وأكون مع من ال يرى فضلي مستحياً منه أن أرحتل من بابه : يقول
  .وأسحب حلله يف غري أرضه وحمله



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        444

  ثيابه من جليسه وجله  عنده لدى ملٍك أسحبها

ثيابه خائفة من جليسه؛ ألنه أبداً أسحب هذه احللل عند ملك : يقول. لدى ملك بدل من عنده: قول
خيلع ثيابه على من جيالسه فهي ختاف أن يرتعها ويلبسها جلليسه، ألا ال تتشهي مفارقته تشرفاً بكوا 

  .عليه

  أول محمود سيبه الحمله  وبيض غلمانه كنائله

  .أي عطائه: مجع أبيض، أي غلمانه البيض من مجلة نائله: البيض

  .ور واخللع والغلمان الذين حيملوا، فاحلملة لنائله أول حممول إىل املعطى لهأنه يهب البد: يعين

  أبذل مثل الود الذي بذله  ال أمدح الحين وال مالي

؟ وجعل املمدوح ممن حيبه تعظيماً !كيف ال أمدحه وال أوده مثل ما يودين وأحبه مثل ما حيبين: معناه
  .لنفسه ورفعاً لقدره

  !أم بلغ الكيذبان ما أمله  براً؟العين عنده خ أأخفت

  .الكثري الكذب: الكيذبان

وهو . هل الكذاب الساعي بالنميمة بلغه أحوايل، كأا خافية عنه: مث يقول! مايل ال أمدحه؟: يقول
أأخفت العني أي أخفت عينه عنده خربي يف احملبة له، أم بلغ ما كان يتمناه من فساد : معىن قوله

  .احلال بيين وبينه

الرقيب، وأنثه : وقيل أراد بالعني. أخفت عيين عن قليب خرب هذا الرجل يف اإلحسان إيل: وقيل معناه
أي أخفى الرقيب عنده خربي يف املواالة، فأخربه خبالف ما أنا عليه، . تشبيهاً بالعني اليت هي اجلارحة

  .حىت يفسد ما بيين وبينه من املواالة واحملبة

  نخوٍة ساعة الوغى زعلهم  ليس ضراب كل جمجمٍة أم

    

  .أي مرحة بطرة: وزعلة. من النخوة، وهي الكرب. اململوءة: املنخوة

مل أمدحه كأنه غري شجاع يضرب يف احلرب رءوس األبطال املتكربين الذين يف رءوسهم : يقول
 أي منخوة حالة احلرب، ولو: ساعة الوغى ظرف لنخوه: وقوله. النخوة ويف قلوم املرح والبطر

  .جعله ظرفاً لضراب جلاز أن يضرب ساعة الوغى زعلة

  لو كان للجود منطقٌ عذله  الجود ما يفارقه وصاحب



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        445

يعين أنه قد بلغ يف السخاء حداً . ضراب كل مججمٍة؛ ألنه خرب ليس: نصب عطفاً على قوله: صاحب
  .لو كان له لسان لعذله

  لو كان للهول محزم هزله  الهول ما يفتره وراكب

  .واهلاء يف ما يفتره للهول األول، ويف هزله للهول الثاين، وقيل للمحزم. موضع احلزام: زماحمل

هو يركب اهلول وال يفتره أي ال يرتل عنه ساعة، فلو كان اهلول مركوباً يشد عليه احلزم هلزله : يقول
  .وأذاب حلمه، من كثرة ركوبه إياه

 قبلهالمشرع القنا  طيىٍء  وفارس األحمر المكلل في

بكسر الالم األوىل هو احلاد املاضي، فإن : فرسه الذي ركبه يوم وقعته بأنطاكية، واملكلل: األمحر
جررته فهو صفة للفرس وإن نصبته فهو صفة للممدوح وإن فتحت الالم األوىل وجررته فهو صفة 

والقنا، . يلأي امللك املتوج، وإن نصبته فهو صفة للفرس وهو الذي على رأسه شبه اإلكل. للفارس
وروى املشرع فعلى هذا يكون . املشرع القنا ألنه أراد به اجلنس: وإن كان مجعاً قد ذكر حيث قال

  .صفة لطىيٍء إنه كان فارس هذا الفرس يف وقت إشراع الرماح قبله

  أقسم باهللا ال رأت كفله  رأت وجهه خيولهم لما

  ..لل وهو الفرسإنه راجع لألمحر املك: وقيل. اهلاء يف كفله للممدوح

  .ملا رأت خيول األعداء وجهه أقسم هو باهللا أال يويل وال ينهزم، فال يروا له قفاً: يقول

  أكبر من فعله الذي فعله  فأكبروا فعله وأصغره

. وأكرب على هذا خرب ابتداء حمذوف. أصغر بفتح الراء على الفعل املاضي، وفاعله أبو العشائر: روى

هو : أم استعظموا فعله واستصغره هو، مث قال: واملعىن. نه مبتدأ والذي خربهإ: وقيل. هو أكرب: أي
أي هو أعظم من فعله وإن كان عظيماً وكل فعل عظيم ففاعله أعظم منه كما قال أبو . أكرب من فعله

  : متام

  وأحسن منه في الملمات راكبه  ما أحسن الليل مركباً أعاذلتي

ومعناه أم استكربوا فعله، وأصغره ما . أصغر مبتدأ وما بعده خرب لهأي أصغره على املبالغة فيكون 
  .يفعله هو أكرب من فعله الذي فعله عندهم فاستكربوه

  بعض جميٍل عن بعضه شغله  القاتل الواصل الكميل فال
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  .املبالغة يف الكامل: الكميل

 فعله يف اجلميل ال يشغله عن هو يقتل أعداءه، ويصل أولياءه، وإنه كامل الفضل فيهما، فبعض: يقول
  .بعض، بل حيسن يف حال القتال وغريه

والهبات متصله  والرماح تشجره فواهب وطاعن  

يعين أنه هو يهب أمواله، ويطاعن أعداءه يف وقت واحد، فال احلرب تشغله عن . أي تدخله: تشجره
  .اجلود وال اجلود يشغله عن احلرب

  .وهذا تفسري للبيت الذي قبله

  وكلما خيف منزٌل نزله  آمن البالد سرى لماوك

كلما واىف بلداً أمن من احلرب، وسار من هناك إىل بلد آخر : وقيل معناه. أي وجدها آمنة: آمن
  .إما من الدعار، أو من األعداء نزله فأزال اخلوف عنه: يفتحه، وكلما خيف مرتل

حتى كأنه ختله أمكن  وكلما جاهر العدو ضحى 

أي إذا قصد عدوه جماهرة أمكن منه، حىت كأنه أتاه غفلة منه، فمجاهرته تقوم مقام . ديعةاخل: اخلتل
  .ختل غريه

  شن عليه الدالص أو نثله  البيض واللدان إذا يحتقر

الدرع الصافية : والدالص. إذا صبها على بدنه: وشن الدرع. الواحد لدن. الرماح اللينة: اللدان
نثله وإن عاد : وذكر الضمري يف قوله. إذا لبسها: ا، وأفرغها، وصبهاونثل الدرع، وشنه. الرباقة

  .إذا لبس درعه ال يبايل السيوف والرماح وغريها: للدرع؛ ألن الذرع يذكر ويؤنث يقول

  وهذبت شعري الفصاحة له  هذبت فهمه الفقاهة لي قد

  .الفطنة والعلم بغوامض األمور: الفقاهة

ي بغوامض املعاين هذبت فهم املمدوح، وبصرته جودة الشعر من فقاهيت يف الشعر وعلم: يقول
رداءته، حىت ال يستحسن شعراً هو دون شعري، وكذلك فصاحته هذبت شعري، ومحلتين على 

  : التحفظ فيه، وتنقيحة حىت جاء مهذباً من كل عيب ومثله أليب متام

 وأشعاري لهم أشعار سحر  ولذاك شعري فيك قد سمعوا به

    

  ما يحمد السيف كل من حمله  كالسيف حامداً يده فصرت
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ملا علمت بفصاحته، تأنقت يف شعري، وهذبت ألفاظه، فصارت فصاحته سبباً إىل جتويد : يقول
شعري، كما كان جودة ضربه وقوة ساعده سبباً إلظهار حد سيفه، فصار سيفه حامداً له حيث أظهر 

أن السيف إذا كان يف يد من ال حيسن الضرب نبا : ينما حيمد السيف كل من محله يع: جودته، مث قال
  .إن كان ماضياً، وإمنا يعمل يف يد احلاذق بتصريفه فال حيمد السيف دون من ال حيسن الضرب به

وجلس معه ليلة على الشراب فنهض لينصرف وقت انصرافه، فسأله اجللوس فجلس، فخلع عليه 
جلس، فأمر له بثمن جارية فحمل إليه، وض ثياباً نفيسة، مث ض لينصرف فسأله اجللوس ف

ال تربحن الليلة يا أبا الطيب : لينصرف، فسأله اجللوس بقود مهرة إليه، فقال له ابن الطوسي الكاتب
  : فأجابه

  !ويسري كلما شئت الغمام؟  إذني تهب الريح رهواً أعن

 بها وكذا الكرام تبجسه  الغمام له طباع ولكن

 ال أنصرف استزادةً مين هلباته، ليس عن أمري وال كان طليب من الرجل، إن ما :يقول جواباً لذلك
كما أن الغمام ليسح ماؤه لطبعه، دون أن يبعثه . ترى من جود األمري ورجوليته، كرم طبعه يدعو إليه

عليه باعث، وال يقدر أحد أن حيبس مطره، فكذلك هذا الرجل ال ميكنه أن ميتنع عن العطاء، ألن اهللا 
  .للطباع ويف تبجسه للغمام: تبجسه ا وهلا واهلاء: تعاىل فطره على ذلك وروى

  : وأراد أبو العشائر سفراً فقال أبو الطيب يودعه

  والدهر لفظٌ وأنت معناه  ما لم يروك أشباه الناس

 أن الناس إذا مل تكن فيهم متساوون ليس لواحد منهم فضل على: املصراع األول له معنيان أحدمها

أن الناس ما مل : والثاين. صاحبه، فإذا حضرم فضلتهم فتفاوتوا بك،فصاروا املفضولني وأنت األفضل
يروك فهم سواء، فإذا رأوك تفاضلوا يف أقدارهم، فكل من رآك أكثر فهو أشرف، وكل من قربت 

  .مرتلته منك فهو أفضل

أفعاله إىل املكارم، فمن صحبه أكثر أن الناس إذا رأوه تعلموا أسباب الرياسة منه، واهتدوا ب: يريد
  .كان إىل السيادة أقرب

أن األفعال اليت تنسب إىل الدهر من إعزاز وإذالل، وإحسان وإساءة، إمنا : وأما املصراع الثاين فمعناه
هي عبارة عنه وإا تنسب إليه بالقول، وإال يف احلقيقة فأنت فاعلها واملعين ا، ألنك تفعل ذلك دون 

  .الدهر
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 والبأس باع وفيك يمناه  الجود عين وأنت ناظرهاو

وهي الشجاعة، قوامها بك، ووجودها : والبأس. قوام اجلود بك، كما أن العني بناظرها: يقول
  .بسببك، كما أن الباع بطشه وفضله يف اليد اليمىن

 فرسانه تحاماه أغبر  أفدي الذي كل مأزٍق حرٍج

 ى الكمي رجالهوأعل فيه  قناة الحسين أوسطها أعلى

واهلاء يف . جتنبه: وحتاماه. املظلم الذي عليه غربة: واألغرب. املضيق يف احلرب: املأزق. الضيق: احلرج
كل مأزق مبتدأ، وأغرب يف موضع جر، صفة ملأزق، وإن : إىل الذي وقوله: وقيل. فيه ترجع إىل املأزق

. ه، وهذه اجلملة صفة ملأزق، ولكلشئت رفعته فيكون صفة لكل، وفرسان مبتدأ آخر، وحتاماه خرب

  .واهلاء يف فرسانه تعود إىل املأزق وكذلك يف فيه

حيذر منه الفرسان ويتركونه، ويكون أعلى . أفدي الفارس الذي إذا حصل يف مضيٍق أغربه: يقول
اً رحمه يف ذلك املأزق أوسطه؛ ألنه يكثره بكثرة الطعن حىت يصري وسطه أعاله، أو يثنيه إذا طعن فارس

فيصري أعاله أسفله وكذلك ينكس الفارس الشجاع عن فرسه، فيكون رجاله فوقه وأعاله، أو ينتفخ 
الذي إىل آخره، داخل يف صفة الذي وموضعه نصب : وما بعد قوله. بعد قتله إياه وترتفع رجاله فوقه

  .بأفدي، أي أفدي الذي هذه صفته

  بألسٍن ما لهن أفواه  أثوابنا مدائحه تنشد

إن أثوابنا تنشد مدائحه، من حي إن الناس إذا رأوها علينا علموا أا من خلعه، حىت لو مل : يقول
  .نشكر له ألعلنت هذه الثياب مبدحه

ذكره ابن . هو أن ألثوابنا اليت خلعها علينا صوتاً جلدا، فهذا الصوت كإنشادها مدائحه: والثاين
  .جىن

  ه عيناهأغنته عن مسمعي  مررنا على األصم بها إذا

يعين أن هذه الثياب إذا مررنا ا على األصم، فمىت رآها علم أا . هذا يؤكد املعىن الذي بدأنا بذكره
  .من خلعه، فأغنته عيناه عن أذنيه

 ولو نلن كن جدواه بعد  سبحان من خار للكواكب بال

  .أي أدركن وهو فعل ما مل يسم فاعله: نلن
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أي : ه كان يشري إىل الضمة رفعاً لاللتباس بني فعلن وفعلن وقوله خارأن: وحكى ابن جىن عن املتنيب
  .جعل هلا اخلرية

لو نيلت هذه النجوم، لكانت يده تصل إليها وجتعلها من مجلة عطاياه، ولكن اهللا تعاىل بعدها : يقول
  .منه خريةً هلا

 جوده وأفناه لضاعه  لو كان ضوء الشموس في يده

  .أي فرقه: ضاعه

  .أضاعه جوده أي ضيعه من الضياع: وروى.  كان ضوء الشمس يف يده لفرقته هباتهلو: يقول

 دينه ودنياه مودع  يا راحالً كل من يودعه

  .إن الدين والدنيا معك، فإذا فارقناك فارقنا ديننا ودنيانا بفراقك: يقول

 مزيد فزادك اهللا فيك  إن كان فيما نراه من كرٍم

  .من كرم ومن حسن: روى

ال مزيد على ما نلت من كرم يف عقولنا، فإن كان يف الكرم مزيد خفي علينا، فبلغك اهللا إليه، : ليقو
  .وأنا لك مرادك منه

  : فقال قوم أليب العشائر إنه ما كناك وإمنا تعرف بكنيتك فقال

 عي إذا وصفناه ذلك  فقلت لهم! قالوا ألم تكنه؟

ا وصفته فذكر الكنية عي؛ ألن أوصافه تغين عن ذكرها، إذ إذ: مل ال تذكر كنيته؟ فقلت هلم: أي قالوا
  : وهذا مثل قوله يف مرثية أخت سيف الدولة. ال يوجد يف غريه ما فيه من األوصاف

  ومن يصفك فقد سماك للعرب

 معاني الورى بمعناه ليس  ال يتوقى أبو العشائر من

اه مبعاين اخللق، فيشاركه يف هذا ال يتوقى رجالً لبس معن: يعين. من لبس فيكون نكرة: وروى
أن الرجل إمنا يذكر بامسه : من ليس ومعىن البيت: وروى. الوصف فيحتاج إىل تكنية، ليفصل بينهما

وكنيته لتميزه عن غريه، ومعاين أيب العشائر خمالفة ملعاين الناس فإذا وصف متيز عن غريه ومل خيف أن 
  .فه فيحتاج إىل متييز عنه بالكنيةيلبس به غريه، ألنه ال يشاركه أحد يف أوصا

 إال الحديد أمواه وليس  أفرس من تسبح الجياد به
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وجيوز أن جتعل خرب ليس حمذوفاً، . أمواه، وهي نكرة: جيوز نصب احلديد للضرورة؛ ألا معرفه وامسه
  .دمه نصبهوليس يف األرض أمواه إال احلديد، فلما ق: كأنه قال. املقدم. فتنصب احلديد على االستثناء

هو أفرس رجل تسبح به اجلياد، وملا جعلها تسبح، جعل املاء الذي تسبح فيه احلديد، وهو : يقول
  .الدروع والسالح

  : وأخرج إليه جوشناً حسناً أراه إياه مبيا فارقني فقال ميدحه

  وزلت عن مباشرها الحتوف  وبمثله شق الصفوف به

، وجيوز أن يكون للحتوف أي زلت احلتوف عن واهلاء يف مباشرها للصفوف. أي زلقت: زلت
  .مباشرها

ذا اجلوشن وبأمثاله تشق الصفوف يف احلرب، ويندفع املوت عنه عند مصادقة األقران : يقول
  .والشجعان

  جواشنها األسنة والسيوف  لقى فإنك من كراٍم فدعه

  . السيوف والرماحدع هذا اجلوشن مطروحاً، فإنك من قوم كرام ليس هلم جواشن إال: يقول

جعلت : وضرب أليب العشائر مضرب مبيافارقني على الطريق، فكثر غاشيه وسائله، فقال له إنسان
  : مضربك على الطريق؟ فقال أبو العشائر أحب يا أبا الطيب أن تذكر هذا، فأنشد أبو الطيب قائالً

  جود يديه بالعين والورق  أناس أبا العشائر في الم

  .ض الناس أبا العشائر يف بذله الدراهم والدنانري على الناسقد الم بع: أي

  وخالق الخلق خالق الخلق  !لم خلقت كذا؟: وإنما قيل

ألنه طبع عليه وال ميكنه االنفكاك منه، ! مل خلقت كذا؟: من المه على جوده مبرتلة من قال: يقول
هللا تعاىل فال سؤال فيه على العبد، وال واهللا تعاىل كما خلق اإلنسان خلق له خلقاً، وما كان من فعل ا

  .لوم عليه إذ ال فعل له فيه

  !حتى بنى بيته على الطرق؟  ألم تكفه سماحته :قالوا

أمل يكفه ما فيه من اجلود والسماحة حىت ضرب بيته على الطريق : أي الموه على جوده وقالوا
  : فأجاب عن ذلك بقوله! ليقصده كل وارد؟

  تريه في الشح صورة الفرق  عتهإن الفتى شجا :فقلت
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وهو اجلنب، فيجتنبه كما جيتنب اجلنب؛ ألن : إن الفىت الشجاع يرى الشح كالفرق: أي فقلت هلم
إن : البخيل إمنا يبخل مباله خوف الفقر، فهو يقوم عليه كما يقوم على أمر خموف، فكأنه يقول

  .السخي لتيقنه بالعوض، يسمح مبا عنده فريى البخل من اجلنب

  كسب الذي يكسبون بالملق  بضرب هام الكماة تم له

إن ما يكسبه أعداؤه بامللق واخلديعة، يأخذه هو بسيفه؛ ألنه يضرب رءوسهم ويغري على : يقول
  .أمواهلم

    

أن ما يأخذونه بالسؤال وامللق حصل له بتقبيل األيادي؛ ألن شجاعته معه، ويف أعدائه كثرة، : معناه
  .ه رجع إىل أعدائه وغار عليهم واكتسب أمواهلمفإن ذهب ما يف يد

هو ملك يضرب هام الشجعان، وماله قليل، مثل مال من يكسب يف امللق، لتسلط اجلود عليه : وقيل
  .وتركه الدخار األموال

 سيفه من الغرق آمنه  كن لجةً أيها السماح فقد

ن يفرق ماله، ألن سيفه قد كن أعظم ماشئت، فإن املمدوح ال خيشى أ: خياطب السماح ويقول له
واهلاء يف منه . أمنه من ذلك، ألنه كلما نفذ ماله أخلف عليه سيفه مثله وأكثر منه، من مال أعدائه

  .وسيفه للممدوح

وانتسب له أي أليب العشائر بعض من رماه أي املتنيب على باب سيف الدولة يف الليلة اليت نشرحها 
  : بعد قوله

  وأحر قلباه ممن قلبه شيم

  : وانتسب إىل أيب العشائر وذكر أنه هو الذي أمرهم بذلك فقال أبو الطيب

  وللنبل حولي من يديه حفيف  ومنتسٍب عندي إلى من أحبه

  .صوته: حفيف النبل

  .رب رام قصدين سهامه، وانتسب إىل من أحبه وقت رميه، وأنا أمسع حويل حفيف نبله: يقول

 لكن الكريم ألوفو حننت  فهيج من شوقي وما من مذلٍة

ملا ذكر يل أبا العشائر هيج شوقي إليه، ومل يكن حنيين إليه من ذل أو حزن، ولكين ألوف، : يقول
  .والكرمي يألف إىل من أحسن إليه
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  دوام ودادي للحسين ضعيف  وداٍد ال يدوم على األذى وكل

أليب العشائر، فهو ود كل وداد ال يكون دائماً على األذى ممن يؤذيه، كما دام ودادي : يقول
  .ضعيف

 الالئي سررن ألوف فأفعاله  فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً

  .إن ساءين فعله مرة، فالذي سرين من أفعاله املواضي وأياديه السوالف، ألوف: يقول

  ولكن بعض المالكين عنيف  له نفسي الفداء لنفسه ونفسي

مث . نفسي فداء له: مث قال! بده فليصنع يب ما أحبأي أنا ع. نفسي له: يقول. ضد الرفيق: العنيف
ولكن بعض املالكني عنيف أي أنه ملا ملك عنف عليها، وأراد إتالفها وكان حقه أن : عرض به فقال

  .يرفق ا

  متت الشاميات 

  اجلزء الثالث 

  السيفيات

ون بن احلارث أبا احلسن علي بن عبد اهللا بن محدان ابن محد: وقال أبو الطيب ميدح سيف الدولة
 وكان 337عند نزوله أنطاكية ومنصرفه من الظفر حيصن برزويه، يف مجادى اآلخر سنة . العدوي

  : جالساً حتت شراع ديباج

  بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه  كالربع أشجاه طاسمه وفاؤكما

. شجاه دارسهوفاؤكما بإسعادي كالربع أ: خاطب صاحبيه، وقد الماه على البكاء على الربع فقال

ال أبكي الربع : أي. احلزن: أشده شجوا، والشجو: وأشجاه. والطاسم والطامس مبعىن الدارس
وطسم يطسم . وهذا لفظه أماله إمالء: وقال الشيخ أبو الفتح ابن جين! وصرت أبكي وفاءكما معه 

طسما فهو طاسم إذا درس واخلمحت آثاره وكذلك طمس يطمس فهو طامس طامس، وسجم 
وفاؤكما خطاب لالثنني، وإمنا كثر ذلك يف كالم العرب ألن أقل : وقوله. إذا سال: ع فهو ساجمالدم

ورمبا خياطب الواحد . رفقه عندهم ثالثة، فلهذا قالوا الواحد شيطان واالثنان شيطانان، والثالثة رفقه
 ابن جين عن املتنيب أو إذا أراد تكرير اخلطاب وتفصيل ما حكاه. تفخيماً له: خبطاب االثنني واجلماعة



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        453

أن صاحبيه واعداه باملساعدة يف البكاء على ربع حبيبه، والوقوف معه على أطالله، مث مل : يف معناه
أشجاه طامسه أي كل ما : وقوله. وفاؤكما باملساعدة دارس كهذا الربع الدارس: يفيا مبا واعداه، فقال

  .يته دارساً زاد يف شجوي وحزينكان منه طامساً كان أشجى بقليب، كذلك وفاؤكما كلما رأ

    

يا : ما هو يف العموم مثل كالم أيب الطيب فقال معناه. وذكر صاحب اجلليل ؟ يف تلخيص هذا املعىن
والدمع أشفاه سامجه : خليلي وفاؤكما بأن تسعداين، كهذا الربع كلما أبصرته أشجاين، ويف قوله

إمنا يشفي الدمع من الصبابة إذا كان سامجا، وكلما : فقال. إشارة إىل أن صاحبيه غدرا معه يف البكاء
: بأن تسعدا متعلقة مبحذوف وال جيوز تعلقها بقوله: كان أجرى كان الشوق أشفى، والباء يف قوله

وفاؤكما بأن : وفاؤكما ألنك حينئذ فرقت بني املوصول والصلة، ألنك إذا قدرت البيت على قوله
كالربع : ء وما بعدها صلة وفاؤكما، وقد فرق بينهما بقولهتسعدا كالربع أشجاه طامسه كانت البا

: وتقديره. وفاؤكما ما يتعلق به وجيعل بأن تسعدا تفسرياً له: وهو قوله. فيجب أن يضمر بعد املصدر

  .وفاؤكما بأن تسعدا، مث حيذف هذا، وجيعل الثاين تفسرياً له ومثل هذا كثري يف صناعة اإلعراب

  أعقّ خليليه الصفيين الئمه   عاشٍقأنا إالّ عاشقٌ كّل وما

  .فقيل مبعىن مفعل. الذي يصفى لك املودة من الغش، فيكون مبعىن املصفى: الصفيني

من يلومه، فمن ال مىن منكما كأنه قد عقين، : كل عاشق أعق خليليه الصفيني: فقال. أنا عاشق: يقول
شق كل عاشق، بعد لوم خليليه له عقوقا أنا عا: ومعناه. وما أنا إال عاشق كل بنصب الالم: وروى

حنويل وكلّ امرٍئ ناحل وقد =وإين ألعشق من عشقكم: منهما إليه وهذا أبلغ من األول، ومثل هذا
  .إن اخلليل الصفي ال يكون عاقا، وأفعل ال يضاف إال إىل ما هو بعضه: سئل أبو الطيب عن هذا فقال

عند العاشق؛ ألنه قصد إساءته فكأنه قال وكل عاشق إذا إذا الم مل يكن خليال مصافياً : معناه: وقيل
  .المه خليله، كان أعق له من عدوه

  ويستصحب اإلنسان من ال يالئمه  وقد يتزيا بالهوى غير أهله

  .يتكلف يتفعل من الزي، وهو اهليئة، أي جيعل اهلوى زيا له: يتزيا

اشق حقيقة، كما أن اإلنسان قد يصحب رمبا يظهر اإلنسان من نفسه أنه عاشق، وليس هو بع: يقول
  .من ال يوافقه

  .أنا عاشق على احلقيقة ولست يف دعواي متكلفاً: يعين
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  وقوف شحيٍح ضاع في التّرب خاتمه  بليت بلى األطالل إن لم أقف بها

  .يدعو على نفسه باهلالك إن مل يطل الوقوف على أطالل دار احملبوبة

  .هذا يدل على حتمله مع دناءة مهته، وعظم خطر اخلامت يف عينه: وقيل. وقد عيب عليه هذا البيت

وإىل كم يكون وقوف الشحيح على خامته ولو كان أألم الناس، حىت جيعل ذلك غاية الوقوف على 
  .أطالل دار احلبيب ؟

أنا أقف ا وقوفاً زائداً على عادة من وقف قبلي على أطالل : وأحسن ما ميكن أن يقال إمنا أراد
  .ة، كما أن وقوف الشحيح إذا ضاع خامته يكون زائداً على وقوف غريه، وطلبه له أشدحبيب

فالوقوف على طلبه . إمنا خص اخلامت ألنه رمبا كان فضة كثرية القيمة حليل اخلطر وهذه صفته: قيل
  .يدوم، والبحث عنه يطول من كل واحد، وهو من الشحيح أكثر، ومنه أطول

  كما يتوقّى ريض الخيل حازمه  ي الهوىتوقّاني العواذل ف كئيباً

الذي يشد : واحلازم. الصعب الذي مل يرض: والريض. هو احلزين: والكئيب. نصب كئيباً على احلال
  .واهلاء فيه تعود إىل الريض. احلزام

إن مل أقف وأنا كئيب والعواذل يريدون عذيل وحيذرون مين كما حيذر الرجل من الفرس : يقول
  .راد شد احلزام عليه، فهو يداريه حذراً أن يرحمه، فكذلك العواذل حيذرون صولتهالصعب، إذا أ

 والمتلف الشّيء غارمه بثانيٍة  قفي تغرم األولى من اللّحظ مهجتي

  .األوىل يف موضع الرفع ألا فاعلة تغرم

لفت مهجيت إنك حلظتين حلظة فأتلفت ا نفسي، فاغرميها بلحظة ثانية؛ حتييين ا، كما أت: يقول
  .بلحظتك األوىل؛ فإن من أتلف شيئاً غرمه

  على العيس نور والخدور كمائمه  وحيانا بك اللّه إنّما سقاك

  .مجع كمامة وهو وعاء الزهر قبل أن يتفتح: والكمائم. األبيض من الزهر: للنور، والنور: اهلاء

 هلا بالسقيا، وجعله حتية هلا، كما حييي شبه النساء بالنور، واهلوادج بالكمائم، وملا جعلها نوراً دعا
  .الصديق صديقه بالورد والرحيان

  : ومثل آخر هذا البيت قول اآلخر وهو. رزقنا اهللا وصلك والتلذذ بطيبك: ومعناه

  وأحداجهم تحكي الكمائم في الورد  أر كاألظعان يوم رحيلهم ولم

  .وقريب من بيت أيب الطيب قول السري بن أمحد الرفاء
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أصبح ريحانةً لمن عشقا  به اللّه عاشقيه فقد احي  

    

 قمر ؟ ما واجد لك عادمه إلى  وما حاجة األظعان حولك في الدجى

  .الراحلون، واهلاء يف عادمه للقمر: األظعان

  .الراحلون معك يف ظلمة الليل، ال حيتاجون إىل ضوء القمر؛ ألن من وجدك فقد وجد القمر: يقول

  أثاب بها معيي المطي ورازمه  عيون بنظرٍةظفرت منك ال إذا

الذي قد : وقيل الرازم. الرازم، ومجعهما الختالف اللفظتني: واملعيي. أي أرجع. مبعىن: ثاب وأثاب
  .قام من اإلعياء

فهو ! إن اإلبل املعيية إذا نظرت إليك عادت إليها نفسها، فكيف حنن مع شدة شوقنا إليك : يقول
  .أوىل بنا

هكأ حبيبالحسن كان يحب فآثره أوجار في الحسن قاسمه  ن  

  .روى يف احلكم ويف احلسن واهلاء يف حيبه للحبيب، وكذلك يف آثره ويف قامسه للحسن

كان احلسن حيب هذا احلبيب، فآثره على غريه وخصه بزيادة احلسن وبدائعه، أو جار من قسم : يقول
  .أعطى غريهاحلسن يف قسمته، فأعطى هذا احلبيب أكثر مما 

  وتسبى له من كّل حي كرائمه  رماح الخطّ دون سبائه تحول

  .اهلاء يف كرائمه تعود إىل حي وهو مجع كرمية

إن الرماح حتول بني هذا احلبيب وبني من أراد سباءه؛ لعزة قومه وتسىب الرماح له من كل حي : يقول
  .كرائمه

 المالزمةوآخرها نشر الكباء   ويضحى غبار الخيل أدنى ستوره

الرائحة الطيبة، واهلاء يف ستوره للحبيب ويف آخرها للستور ويف : العود والبخور، والنشر: الكباء
  .مالزمه آلخرها

عليه ستور كثريه، فأدناها إلينا غبار اخليل اليت تركض حوله، وآخرها داخلها يالزمه ريح : يقول
  .العود ودخانه

  متني غير ما القلب عالمهوال علّ  استغربت عيني فراقاً رأيته وما

  .ليس هذا بأول فراق رأيته فأستغربه، بل رأيت مثله كثرياً، واهلاء يف عامله راجعة إىل ما: يعين
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  رعيت الردى حتّى حلت لي عالقمه  يتّهمني الكاشحون فإنّني فال

  .شجر مر، وأراد به ها هنا الشدائد: العلقم

أين أضعف عن احتماله، فإين قد تعودته وقاسيت أمثاله، حىت ال يتهمين األعداء على الردي، : يقول
  .حال يف فمي كل مر، وهان علي كل صعب

 !توقّيه وبانيه هادمه ؟ فكيف  مشب الّذي يبكي الشّباب مشيبه

الذي يأيت باملشيب، والضمائر كلها تعود إىل الذي : واملشيب. الذي يشب ويأيت بالشباب: املشب
  .يبه يعود إليه فقط، ويف توقيه وبانيه وهادمه يعود إىل الشبابوجيوز أن يكون يف مش

إن الذي يبكي الشباب ال ينفعه، فإن الشيب الذي صريه شاباً، هو الذي أفضى به إىل : يقول
وهو الشيء ! املشيب، وهو احلياة، فإنه تنقله من حال إىل حال، فكيف نقدر على االحتراز منه ؟

الدهر على : وقيل أراد به. هو اهللا تعاىل الذي يأيت بالشباب والشيب: قيلو. الذي به بقاؤه وبه فناؤه
  .ما جرت عادته يف نسبة احلوادث إليه

  وغائب لون العارضين وقادمه  العيش الصبا وعقيبه وتكملة

أن كمال العيش إمنا هو يف الصبا وفيما يعقب الصبا، فأما أيام الشيب فال تعد من : أحدمها: له معنيان
  .لعيش، ألا مشوبة باألحزان واألسقاما

وغائب لون العارضني وقادمه يعين أن هذا تكملة العيش، وأراد به حال نقاء العارض من : وقوله
  .وهذا أحسن. الشعر، مث غاب ذلك وقدم عليه بياض الشيب والشعر

 عقيبة الشباب، وبعده أيام الصيب، مث: أن املراد به أن مجيع العمر ما ذكر من هذا البيت وهو: والثاين
  .واهلاء يف قادمه تعود إىل اللون. بياض الشعر بعد سواده، وهو أيام الشيب

هو جائز ألنه باجلميع : أيقال تكملة العيش جلميعه ؟ قال: سألته وقت القراءة عليه: قال ابن جين
  .يكمل

  قبيح، ولكن أحسن الشّعر فاحمه  خضب النّاس البياض ألنّه وما

إن الناس ال خيضبون البياض ألنه قبيح، بل هو حسن، ولكن الشعر : يقول.  الشديد السواد:الفاحم
  .األسود أحسن يف مرأى العني؛ لداللته على فىت السن، والبياض يدل على اهلرم

  حيا بارٍق في فازٍة أنا شائمه  من ماء الشّبيبة كلّه وأحسن
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. إذا نظرت خمايله: ومشت الربق. اخليمة: والفازة. السحاب الذي فيه برق: املطر، والبارق: احليا

  .واهلاء يف شائمه تعود إىل احليا

مطر سحابة يف خيمة، وأنا أنظر إليه، أحسن من ماء الشباب، ألين أنال به من السرور : يقول
  .واللذات، ما ال أناله بالشباب

  وأغصان دوٍح لم تغن حمائمه  رياض لم تحكها سحابةٌ عليها

    

مل حتكها أي ليست هذه : شبه النقوش اليت عليها بالرياض املنورة، وقوله. أي على الفازة: هاعلي
الرياض من صنعة الغيث والسحاب، ولكنها من صنعة البشر، وعليها صور أغصان أشجار عليها 

  .واهلاء يف محائمه للدوح. محائم، لكنها صامتة ال تتغىن وال تتغرد

  من الدر سمطٌ لم يثقّبه ناظمه  حواشي كّل ثوٍب موجٍه وفوق

  .اهلاء يف ناظمه للسمط

على حواشي كل ثوب ذي وجهني عقد منظوم من الدر، غري أن ناظمه مل يثقبه؛ ألنه ليس بدر : يقول
  .على احلقيقة، بل نقش على صورة خلقة الدر

 ضد ضده ويسالمه يحارب  ترى حيوان البر مصطلحاً بها

كالسباع والوحوش والفرسان، فمرة يصاحل الضد ضده، . احليوان من كل جنسعليها تصاوير : يعين
  .ومرة حياربه، ألنه رمبا يتصل تارة وينفصل أخرى عند ضرب الريح إياها

أراد أن عليها صور سباع تفترس وحوشا، فهي يف صور احملارب ولكنها مساملة، ال يقدر : وقيل
  . واحدبعضها على بعض، فهي حماربة ومساملة يف وقت

  تجول مذاكيه وتدأى ضراغمه  ضربته الريح ماج كأنّه إذا

: كل ثوب موجه وقيل: تعود إىل قوله: واهلاء يف ضربته وفيما بعده. تسرع: أي ختتل، وقيل: تدأى

  .تعود إىل احليوان

أي اضطرب، فحسبته خيال جتول، وسباعاً تصول، وهو : إن الريح إذا ضربت هذا الثوب ماج: يقول
  .تدأى ضراغمه أي األسود املصورة عليه: راد بقولهامل

 التيجان إالّ عمائمه ألبلج  وفي صورة الرومي ذي التّاج ذلٍّة
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  .ملك الروم، وكان على الفازة صورته: أراد بالرومي

. أي خضوع للملك األبلج، وهو سيف الدولة: يف صورة ملك الروم صاحب التاج ذلة: يقول

  .ال تيجان للعرب إال العمائم والتاج مللوك العجم: مث قال. ني احلاجبنياملنقطع ما ب: واألبلج

  ويكبر عنها كمه وبراجمه  أفواه الملوك بساطه تقبل

  .املفاصل اليت حتت األنامل، والواحد برمجة، وهي عبارة عن اليد: الرباجم

  .ال كمهأن امللوك إذا رأته قبلت بساطه؛ ألا مل تكن أهال لتقبيل يده و: يعين

  ومن بين أذنى كّل قرٍم مواسمه  لمن يشفى من الداء كليه قياماً

يشفى من الداء كيه : وقوله. نصب على احلال: وقيل. تراهم قياما: أي. نصب بإضمار فعل: قياماً
: موالقر. واهلاء يف كيه تعود إىل من األوىل، ويف موامسه إىل من الثانية. املتقدم. ومن؛ مبعىن الذي. مثل

  .الرئيس

وكل قرم لقيه وىل عنه فآثار سيفه يف قفاه وبني . إنه يشفى من الداء كيه ويروض كل صعب: يقول
  .تلوح كالسمة. أذنيه

  .مجع ميسم وموسم: واملواسم. إنه يقهر كل قرم ويسمه مسة ذل وعجز: معناه: وقيل

  وأنفذ مما في الجفون عزائمه  تحت المرافق هيبةً قبائعها

  .واهلاء يف قبائعها للملوك ويف عزائمه للمدوح. الفضة اليت على قائمة مثل الكرة: لسيفقبيعة ا

عزائم سيف الدولة يف : إم قيام بني يديه، وسيوفهم حنن مرافقهم وهم متكئون عليها، مث قال: يقول
  .األمور أنفذ من السيوف اليت يف اجلفون

  ق إالّ جماجمهبها عسكرا لم تب  عسكرا خيٍل وطيٍر إذا رمى له

  .إذا رمى ا، ردا للضمري إىل أحد العسكرين: الوجه أن يقال

له عسكر من اخليل، فإذا قصد إىل عسكر عدوه، قتلته اخليل وأكلته الطري، فلم يبق إال عظام : معناه
  .واهلاء يف مجامجه تعود إىل قوله عسكرا. الرءوس

   مالغمهوموطئها من كّل باٍغ  من كّل طاٍغ ثيابه أجلّتها

  .واحدها ملغم. ما حول الفم: املالغم

: والتذكري: للخيل: والتأنيث. مالغم كل باغ: ثياب كل طاغ قتله، وموطئها: جالل خيله: يقول

  .للطاغي والباغي
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 سواد اللّيل مما تزاحمه ومّل  فقد مّل ضوء الصبح مم تغيره

  .، فحذف حرف اجلر، وأوصل الفعل إليهمما تغري فيه: وأراد. التاء يف تغريه وتزامحه للخيل

إن الصبح قد مل من كثرة إغارة املمدوح فيه، وسواد الليل قد مل من كثرة سريه فيه، : يقول
  .ومزامحته إياه

  ومّل حديد الهند مما تالطمه  القنا مما تدقّ صدوره ومّل

  .أي تضاربه: وتالطمه. أي تكسره: تدق صدوره

  .قد ملت؛ من كثرة ما تطعن بالرماح وتكسرها، وتضرب بالسيوفإن الرماح والسيوف : يقول

إذا استسقت سقتها صوارمه  من العقبان يزحف تحتها سحاب سحاب  

    

يذكر على اللفظ، ويؤنث على معىن اجلمع، فأنث السحاب األول على املعىن، وذكر : السحاب
  .الثاين على اللفظ وإقامة القافية

قه، بسحاب يسري حتت سحاب آخر، مث جعل األسفل يسقي األعلى، فجعل شبه اجليش، والعقبان فو
  .الغمام مستقياً، مع أنه يكون ساقياً

  على ظهر عزٍم مؤيداٍت قوائمه  صروف الدهر حتّى لقيته سلكت

  .حمكمات، ملا جعل عزمه مركوباً، جعل له ظهراً وقوائما: مؤيدات

أين قويت : يعين. وز شديدة، كأا صروف الدهرركبت عزمي وسلكت إليه املؤيدات، مفا: يقول
  .عزمي على قصده، فتكلفت األسفار حىت لقيته

  وال حملت فيها الغراب قوادمه  مهالك لم تصحب بها الذّئب نفسه

: نفسه، ومفعوله: ريش اجلناح املقدمة، وفاعل تصحب: والقوادم. بدل من صروف الدهر: مهالك

  .الغراب: والضمري. مفعوله: غرابقوادمه، وال: وفاعل محلت. ذئب

. أن هذه املفاوز مهالك وحشة ال يقدر الذئب على قطعها، وال الغراب على سلوكها؛ لشدا: يعين

  : ومثله قول اآلخر

 وال الطّيف إالّ خائفاً يترقّب  مهامة ال يسرى بها النّجم وحده

   عائمهوخاطبت بحراً ال يرى العبر  بدراً ال يرى البدر مثله فأبصرت
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  .شطه: عرب الوادي

  ملا وصلت إليه رأيت بدراً ال يرى البدر احلقيقي مثله، وخاطبت حبراً ليس له عرب وال اية : يقول

  بال واصٍف والشّعر تهذى طماطمه  له لما رأيت صفاته غضبت

  .مجع طمطمة، وهي ما ال يفهم من الكالم: الطماطم

ا حبقائقها، غضبت هلذا املمدوح، فبصرت ببدائع شعري، ملا رأيت صفاته بال واصف يصفه: يقول
  .وصار شعر غريي كاهلذيان الذي ال معىن له

  سريت فكنت السر واللّيل كاتمه  إذا يممت أرضاً بعيدةً فكنت

  .اهلاء يف كامته للسر

  .كنت أسري ليالً خمفياً سريي، فكنت كأين سر يف ضمي الليل، وهو يكتمين عن كل أحد: يقول

  .وهذا البيت من بدائع هذه القصيدة وسيدها، وواسطة قالدا

  فال المجد مخفيه وال الضرب ثالمه  سّل سيف الدولة المجد معلماً لقد

  .هو سيف سله اد، ليضرب به رقاب البخل، فاد ال خيفيه والضرب ال يثلم حده: يقول

  ت قائمهوفي يد جبار السماوا  عاتق الملك األغر نجاده على

ويف يد جبار السماوات قائمه أي : وقوله. أي على عاتق اخلليفة، ألنه من مجلة أوليائه وأنصار دعوته
  .أنه سيف اهللا يضرب به رءوس من كفر به وعبد إله غريه

  ! وتدخر األموال وهي غنائمه  األعداء وهي عباده تحاربه

ه يأسرهم ويستعبدهم وجيمعون األموال وهم إن أعداءه حياربونه، وهم عباده، يعلمون أن: يقول
  ! يعلمون أنه يغنمها 

  ويستعظمون الموت والموت خادمه  ويستكبرون الدهر والدهر دونه

ويستعظمون املوت وهو ! إن الناس يستكربون أمر الدهر يف تصرفه، وهو أكرب منه قوة : يقول
  .يهلك من يأمره بقتله! خادمه 

ا  وإنى علياه سيفاً لظالمه  لمنصفٌالّذي سمالّذي سم وإن  

من مساه عليا فقد أنصفه؛ ألنه على املرتلة، رفيع احملل، ومن مساه سيفا فقد ظلمه؛ ألنه أمضى : يقول
  .من السيف وأعظم تأثرياً منه

  وتقطع لزبات الزمان مكارمه  كّل سيٍف يقطع الهام حده وما
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من مساه سيفاً إمنا : يقول. وهي الشدائد:  وسكنه ضرورةأصله حتريك الزاي، ولكنه خففه: لزبات
ظلمه؛ ألن السيف عمله القطع فقط، ورمبا ينبو فال يقطع رقاب األعداء، واملمدوح يكشف شدائد 

  .الزمان مبكارمه وجبوده فتسميته بالسيف ظلم؛ ألنه أعم منه نفعاً

  : وقال أيضاً ميدحه وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية

  نحن نبت الربا وأنت الغمام  عت أيهذا الهمام ؟أزم أين

  .مجع ربوة، وهي ما ارتفع من األرض: الربا

أي موضع عزمت أن ترحل إليه أيها السيد العظيم اهلمة ؟ فنحن حمتاجون إىل مقامك احتياج : يقول
 إذا كانت نبت الربا إىل مطر الغمام، وخص نبت الربا؛ ألنه أحوج إىل سقيا الغمام، وألن الروضة

  .على ربوة كانت أحسن وأنضر وأخضر

 وخانته قربك األيام ك  نحن من ضايق الزمان له في

    

قال . ضايق الزمان له: ضايقة الزمان، فزدت الالم فقلت: أردت أن أقول: حكى ابن جين عنه قال
: ولنيتعدى إىل مفع: عسى أن يكون ردف لكم أي ردفكم؛ وخان: ومثله قوله تعاىل: ابن جين

  .واهلاء يف له وخانته راجعة إىل من. األيام: أحدمها اهلاء يف خانته والثاين قربك وفاعله

  .إن الزمان ضايقنا فيك، وحسدنا على قربك، فخانتنا األيام يف قربك، وفرقت بيننا وبينك: يقول

 وهذا المقام واإلجذام م  في سبيل العال قتالك والسل

  .ه قطع األرض باألسفارسرعة السري، وأصف: اإلجذام

كل ما تفعله من قتال وسلم، وإقامة وترحال، يشيد جمدك ويرفع قدرك، فتنال معال مع : يقول
  .معاليك

 إذا نزلت الخيام وأنّا  ليت أنّا إذا ارتحلت لك الخيل

بيت يتخذ يف الصيف من اخلشب، وأغصان الشجر، مث استعمل يف املضارب : اخليمة يف األصل
  .ر جمازاًوبيوت الشع

أراد ليتنا نقيك : وقيل. ليتنا كنا خيلك عند ارحتالك، وخيامك عند نزولك، حىت ال نفارقك: يقول
  .من اخلشونة والتعب: من احلر والربد، ومن أسفل: األذى من فوق

  ومسير للمجد فيه مقام  يوٍم لك احتماٌل جديد كّل
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  .الرحيل: االحتمال

  .أنك دائم السعي فيما فيه جمدك: يعين. ك مقام اد والعزكل يوم تسافر، فاملسري ل: يقول

  تعبت في مرادها األجسام  كانت النّفوس كباراً وإذا

  .األرواح واهلمم: أراد بالنفوس

إذا كان اإلنسان كبري النفس عايل اهلمة طلبت مهته األمور العالية، فأتعبت أجسامها يف : يقول
  .مرادها

  وكذا تفلق البحور العظام  وكذا تطلع البدور علينا

كل رفيع القدر عايل اهلمة، ال تدعه مهته أن يستقر، كما أن البدر يطلع وال يفتر عن املسري، : يقول
  .وكذلك البحار العظام، ال يسكن موجها وعباؤها

 لوانّا سوى نواك نسام ر  الصب ولنا عادة الجميل من

  .أن نكلف: نسام

  يل على جور الزمان، ولكنا ال نقدر أن نصرب على فراقك والبعد عنك من عادتنا الصرب اجلم: يقول

  كّل شمٍس ما لم تكنها ظالم  عيٍش ما لم تطبه حمام كّل

إذا مل يطب العيش بقربك، فهو من مجلة املوت، وكل مشس سواك فهي ظالم، فطيب عيشنا : يقول
  .بقربك، ونور أبصارنا برؤيتك

  من به يأنس الخميس اللّهام  الوحشة الّتي عندنا يا أزل

العظيم الذي يلهم كل : واللهام. العسكر الكثري: واخلميس. انزعاج النفس من الوحدة: الوحشة
  .شيء فيبتلعه ويهلكه

يا من يأنس به اخلميس العظيم وجيتمع عيه، . أزل عنا الوحشة اليت جندها لفراقك، باملقام علينا: يقول
  .وإذا غاب وجد على نفسه

 كأن القتال فيها ذمام ب  ي يشهد الوغى ساكن القلوالّذ

  .الوغى ألنه يف معىن احلرب وهي مؤنثة: واهلاء يف فيها ضمري لقوله. احلرب: الوغى

 - أزل عنا الوحشة يا أيها الرجل الذي حيضر احلرب، وهو ساكن القلب، حىت كأن القتال : يقول

  . عهد وأمان- الذي يكون يف احلرب 

 الفهاق واألقدام تتالقى  لكتائب حتّىوالّذي يضرب ا
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هي عظم عند حالق الرأس، مشرف على : مجع فهقة، وهي موصل الرأس يف العنق، وقيل: الفهاق
  .اللهاة

إنه يقطع األعضاء حىت : وقيل. إنك تقطع رقاب الفرسان حىت تقع رءوسهم على أقدامهم: يقول
  .جلسم على ما بعد بينهماحىت يلتقي طرفا ا. يصري األسفل أعلى واألعلى أسفل

  فأذاه على الزمان حرام  حّل ساعةً بمكاٍن وإذا

  .اهلاء يف أذاه تعود إىل املكان

  .إذا نزلت مبكان فال يؤذى الزمان ذلك املكان، فكأن أذاه على الزمان حرام: يقول

  والّذي يمطر السحاب، مدام  تنبت البالد سرور والّذي

 مبكان، فالذي تنبته أرضها إمنا هو السرور، والذي ميطر سحاا إمنا هو إن املمدوح إذا حل: يقول
أنه إذا نزل مبكان أحسن إىل أهله، وبسط العدل فيهم، فاتصل سرورهم، وأمنت : يعين. اخلمر

  .نفوسهم

وملا جعل نبات أرضهم سروراً، جعل مطر سحام مداماً؛ ألن املدام تولد السرور، كما أن الغيث 
وكذلك الكالم يف املصراع . البالد: ب، والذي مبتدأ وسرور خربه وتنبت صلته، وفاعلهيولد العش

  .الثاين

  كرماً ما اهتدت إليه الكرام  قيل قد تناهى أرانا كلّما

كرمه ال اية له، فكلما قيل إنه قد بلغ الغاية يف الكرم ابتدع كرماً ثانياً، ال يهتدى الكرام : يقول
    رهم إىل بعضه إليه، وال يبلغ خاط

  وارتياحاً يحار فيه األنام  تكع عنه األعادي وكفاحاً

نصب : وكفاحاً. أي جتنب وتتأخر: تكع. أي مواجهة: يقال لقيته كفاحاً. مباشرة احلرب: الكفاح
  .أرانا أي أرانا كرما وكفاحاً وارتياحاً: عطفاً على قوله

  .حري اخللق فيهأرانا شجاعة تعجز عنها أعداؤه، وجوداً يت: يقول

  لة الملك في القلوب، حسام  هيبة المؤمل سيف الدو إنّما

  .بل هيبته يف القلوب سيف قاطع، حىت ال أحد يعدل عن طاعته! يهابونه وليس هو سيفا : يقول

  وكثير من البليغ السالم  فكثير من الشّجاع التوقّي
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واخلطيب . ا حترز منه، فذاك غاية الشجاعةإن هيبته قد مهت الناس، والشجاع الفاتك إذ: يقول
  : ومثله للفرزدق. املصقع يستكثر أن يسلم عليه، فضالً عن أن يبسط يف الكالم معه

 يكلّم إالّ حين يبتسم فما  يغضى حياء ويغضى من مهابته

  .وقال أيضاً عند مسريه عنها وقد نزل املطر يف ذلك اليوم

 ده مما تنيلتأى وع  رويدك أيها الملك الجليل

  .أي أمهل، وهو اسم للفعل، وال موضع للكاف: رويدك

رويدك رويدك : تأى أي توقف وهو بدل من رويدك وإن شئت جعلته توكيداً، كأنه قال: اإلعراب
واهلاء يف عده ضمري للمصدر، وجل . تأن أي توقف وتثبت: فكرر املعىن، وخالف بني اللفظني، وروى

  .تأي: عليه قوله

  .أمهل أيها امللك اجلليل، وتوقف وعد وقوفك علينا من بعض صالتك ونعمك: يقول

 فيما تجود به قليل فما  وجودك بالمقام ولو قليال

فضرب الرقاب : جد جودك، فهو مصدر يف موضع األمر كقوله تعاىل: نصب على تقدير: وجودك
وجيوز أن . ه على احلالوجيوز نصب. وكذلك قليال أي ولو فعلته وجدته، فهو صفة ملوصوف حمذوف

  .أي ولو زماناً قليال. يكون صفة لظرف حمذوف

كل ما جتود به ليس بقليل؛ ألن لنا فيه نفعاً : جد علينا باملقام ولو زماناً قليال، مث احترز وقال: يقول
  .كثرياً

  كأنّهما وداعك والرحيل  ألكبت حاسداً وأرى عدوا

: معناه أضرب رئته من قوهلم: وقيل. ورى، وهو داء اجلوفمن ال: وأرى. القهر، واإلذالل: الكبت

  .رأيته: كما تقول. وريته أريه

جد علينا باملقام؛ ألكبت بذلك حاسدي، وأمرض عدوي؛ ألما بغيضان عندي، مثل وداعك : يقول
  .وارحتالك

 أم حياه لكم قبيل ؟ أتغلب  ويهدأ ذا السحاب فقد شككنا

وقيل تغلب خرب ابتداء . وتغلب رفع باالبتداء، وقبيل خربه. سكنأي ي: ويهدأ عطف على ما تقدم
  .حمذوف

أقم علينا حىت يسكن مطر هذا السحاب، فإنا قد تشككنا يف أمر هذا املطر، فال ندري أنه : يقول
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أن جود هذا املطر يشبه جود بين تغلب، أي كثرة هذا : يعين. مطر، أم قبيلك ؟ اليت هي بنو تغلب
مقصور، املطر العام: واحليا. ماملطر يشبه كثر.  

  فها أنا في السماح له عذول  أعيب عذالً في سماح وكنت

أين كنت أعيب كل من يعذل على السماح، فلما كثر هذا املطر : ومعناه. تعود اهلاء إىل املطر: له قيل
يف الدولة أين أعذل س: إن اهلاء تعود إىل سيف الدولة يعين: وقيل. صرت أعذله على كثرة مساحه

  .على كثرة سخائه بعد ما كنت أعيب من يعذل السخي على سخائه

  وسيف الدولة الماضي الصقيل  أخشى نبوك عن طريٍق وما

والكاف يف قوله نبوك . وهذه اجلملة يف موضع نصب على احلال. واملاضي خربه. سيف الدولة مبتدأ
  .خطاب لسيف الدولة: قيل

أي :  يهدأ هذا السحاب، ألنه يعوقك عن طريقك، ألين ال أخشى نبوكمل أقل لك أقم، حىت: ومعناه
كاللك وتقاعدك عن طريق تريد أن تسري فيه، وأنت سيف الدولة، وسيف الدولة ال يكون إال ماضياً 

  .صقيالً، ال ينبو عن شيء

 ال أخشى انقطاعك عنا أيها السحاب وفقدنا إياك يف طريق: ومعناه. إنه خطاب للسحاب: وقيل

  .نسلكه، إذا كان سيف الدولة ماضياً صقيالً، ألنه ينوب عنك ويزيد عليك

  لسيرك أن مفرقها السبيل  شواة غطريٍف تمنّى وكّل

األصل فيه : ومتىن. حيث يتفرق الشعر: ومفرق الرأس. السيد: والغطريف. جلدة الرأس: الشواة
  .تتمىن، فحذف إحدى التاءين

  .أي مفرقه، طريقاً لك ليشرف بك وينال بسببك رفعة: مىن رأسهإذا ارحتلت فكل سيد يت: يقول

مشت بك في مجاريه الخيول  ومثل العمق مملوءاً دماء  

    

موضع بالشام أوقع سيف الدولة فيها باألعداء : وقيل. الفج، وهو الطريق الواسع يف اجلبل: العمق
. على احلال:  على التمييز، وقيلقيل نصب: مملوءاً. هو موضع كثري الوحل: ويقال. وقعة عظيمة

  .وروى بالرفع فيكون خرباً عن مثل وروى باجلر فيكون بدال من العمق

كم من مواضع يف احلرب قد امتألت بالدم فخاضت بك خيلك، ومشت بك يف جماريه، : يقول
  .واهلاء يف جماريه للعمق! فكيف بالوحل واملطر ؟
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 مر به الوحولما ي فأهون  إذا اعتاد الفتى خوض المنايا

فأهون شيء : يعين. وجيوز أن تكون نكرة موصوفة. صلة وما مبعىن الذي: وما مير به. مبتدأ: فأهون
  .والوحول خرب أهون. مير به، وفاعل مير ضمريه

  .من تعود خوض املنايا واحلروب، فخوض الوحل أهون شيء عليه: يقول

 الحزونة والسهول أطاعته  ومن أمر الحصون فما عصته

إن احلزونة مصدر مثل : وقيل. مجع حزن، وهو ما غلظ من األرض وارتفع: احلزون، واحلزونة
  .السهولة

من رام القالع احلصينة واحلصون املنيعة فلم يصعب عليه فتحها وأخذها حىت كأا مأمورة له، : يقول
  ! فكيف يصعب عليه السري يف حزن األرض وسهلها ؟

  !وتنشر كّل من دفن الخمول ؟  كّل من رمت اللّيالي أتحفر

. إذا أجرته وحفظته، وأراد من رمته الليايل ومن دفنته اخلمول فحذف الضمري: خفرت الرجل خفارة

  .خفاء الذكر واأللف يف أختفر لالستفهام، واملراد به التقدير: أي حتيي، واخلمول: وتنشر

  . خامل الذكر فإنك ترفعهكل من رمته الليايل بشدائدها فإنك حتفظه، وكل من كان: يقول

  !يعيش به من الموت القتيل ؟  الحسام وهل حسام وندعوك

وليس حسام يعيش به القتيل بعد ! كيف جيوز أن ندعوك احلسام وأنت أعظم منه فعال ؟: يقول
  .وأنت حتي من قتله الفقر، وترفع من خفضه اخلمول! املوت 

  بر الوصولوأنت القاطع ال  للسيف إالّ القطع فعٌل وما

أي ليس للسيف فعل، وأنت تقطع رقاب األعداء، وترب قصادك . نصب ألنه استثناء مقدم: إال القطع
  .وتصل أولياءك وعشريتك

 وقد فني التّكلّم والصهيل  صبراً: وأنت الفارس القوال

نصب : وقيل. صرباً صرباً ونصب صربا على احلكاية، فحكى ذلك اللفظ على إعرابه: أي أنك تقول
  .بقوال

أنت الفارس الذي يصرب أصحابه إذا اشتدت احلرب، ومل يقدر الشجاع على الكالم، وال : يقول
  .الفرس على الصهيل، من التعب واخلوف

  ويقصر أن ينال وفيه طول  الرمح عنك وفيه قصد يحيد
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 ويقصر، فال هيبتك مألت قلوب الناس، فمن بارزك ختذله يده وأقدامه، فيحيد الرمح عنك: يقول
  .وفيه قصد وفيه طول يف موضع نصب على احلال: وقوله. يصل إليك، وإن كان طويال

  لقال لك السنان كما أقول  قدر السنان على لساٍن فلو

  .إن ما أقوله لو علمه من ال ينطق لقال لك مثل ما أقول، وأثىن عليك مثل ثنائي: يقول

 لدنيا خليلليس ل ولكن  ولو جاز الخلود خلدت فرداً

لو جاز أن خيلد أحد دائماً يف هذه الدنيا، خللدت أنت وحدك؛ إذ ال نظري لك، ولكن الدنيا : يقول
  .ليست خبليل تدوم

  : 337وقال يرثى والدة سيف الدولة، وقد ورد خربها إىل أنطاكية يف مجادي اآلخرة سنة 

ة والعوالي تعدوتقتلنا المنون بال قتال  المشرفي  

  .املوت، وأنثه ذهاباً به إىل املنية: واملنون. أي جنعل عدة: نعد

حنن نعد للمنون السيوف والرماح للقتال، واملوت يقتلنا قبل القتال، فليس فيما نعده فائدة : يقول
  ".أينما تكُونوا يدِركْم الْموت: "عند دنو اآلجال كأنه من قوله تعاىل

  جين من خبب اللّياليوما ين  ونرتبط السوابق مقرباٍت

  .السري السريع: أي مدنيات من البيوت واخلبب: ومقربات. اخليل: والسوابق. أي نشد: نرتبط

حنن نرتبط السوابق لنهرب عليها، إن جاءنا حادث، ولكن ال تنجينا من سري الليايل، فإا : يقول
  .تدركنا ال حمالة

  وصالولكن ال سبيل إلى   لم يعشق الدنيا قديماً ومن

أن كل أحد يعشق الدنيا وحيب البقاء فيها : يعين. إن اإلنسان يعشق الدنيا من قدمي الدهر: يقول
  .واخللوص من شوائبها، ولكن ال سبيل إىل ما حيب

  نصيبك في منامك من خيال  في حياتك من حبيٍب نصيبك

  .األول مبتدأ، ونصيبك الثاين خربه: نصيبك

    

للذة والسرور بقرب حبيبك ال حقيقة له، وإنه لزائل، كما ال حقيقة ملا تراه يف إن ما تناله من ا: يقول
  .املنام من خيال احلبيب، فنصيبك منه عياناً كنصيبك من خياله الذي ليس هو بشيء حقيقة

 في غشاٍء من نبال فؤادي  رماني الدهر باألرزاء حتّى
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صار قليب كأنه يف غطاء أو غشاء من إن الدهر رماين بسهام مصيبة، حىت عمت فؤادي و: يقول
  .سهام

  تكسرت النّصال على النّصال  إذا أصابتني سهام فصرت

إن سهام الدهر مل تدع يف قليب موضعاً إال وفيه سهم، حىت كأنه إذا رماين بسهامه وقع سهم : يقول
  .على سهم آخر، ومل جيد يف فؤادي مكاناً خالياً، فتكسرت السهام على السهام

  ألنّي ما انتفعت بأن أبالي  فما أبالي بالرزايا نوها

  .أي خف: وهان. هان علي ما ألقاه، فأضمر الفاعل: وقيل. وهان على الدهر وحوادثه: معناه

أي ألين ما انتفعت مبا بليت قبل . خف علي أمور املصائب، فال أبايل ا وال أجزع عند نزوهلا: يقول
  .يف املستقبل أيضاذلك، فكذلك ال أنتفع باملباالة 

  ألول ميتٍة في ذا الجالل  أول النّاعين طرا وهذا

. ختفيف ميتة، وروى ميتة: وميتة. نصب على املصدر، وهو توكيد: وطرا. املخرب باملوت: الناعي

  .هو ملك سيف الدولة: واجلالل. مبعىن هذا: وذا. واجلالل كاجللة

. أنه مل ير يف ملكه شيئاً يكرهه قبل هذه: يعين!  الدولة هذا أول خمرب خرب بأول مصيبة يف هذه: يقول

  .ألول ميتة يف هذا اجلالل والعظمة: وقيل معناه

 يخطر لمخلوٍق ببال ولم  كأن الموت لم يفجع بنفٍس

  .مل يفجع أحداً بنفس، فحذف املفعول: تقديره

ملوت مل يفجع أحداً مبوت كأن هذه املصيبة لعظمها، أنست كل مصيبة كانت قبلها، حىت كأن ا: يقول
  : ومثله قول اآلخر. أحد، ومل خيطر على قلب أحد، لعظم هذه املصيبة، أو ألنه مل ميت له أحد قبلها

 أحٍد إالّ عليك النّوائح على  كأن لم يمت حي سواك ولم يقم

 الوجه المكفّن بالجمال على  اللّه خالقنا حنوط صالة

: وخص الوجه املكفن باجلمال. ليك حىت تقوم مقام احلنوط للميتإن صالة اهللا ع: يقول داعياً هلا

  .تشريفاً للوجه وهو عبارة عن مجيع الشخص

 اللّحد في كرم الخالل وقبل  على المدفون قبل التّرب صوناً
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  .على التمييز: ونصب صوناً. على الوجه: بدل من قوله: على املدفون

 يف الصيانة والعفة قبل أن يدفن يف التراب، كذلك مدفوناً إن رمحة اهللا على امليت كان مدفوناً: يقول
  قبل املوت بدل الترب : وروى. يف اخلصال الكرمية قبل الدفن يف اللحد

 جديداً ذكرناه وهو بالي  فإن له ببطن األرض شخصاً

  .نصب صفة لشخص: وجديداً. أي للمدفون وذكرناه أي ذكرنا له

  .د، وإن بلي يف التراب ومضىإن هذا الشخص ذكرنا له جدي: يقول

 البواقي والخوالي تمنّته  أطاب النّفس أنّك متّ موتاً

  .أنك، وهو يف موضع رفع: فاعل أطاب

ومثل هذا املوت، يف مثل هذا العز مما . طيب نفسي، ونفوس أوليائك، موتك يف العز واإلكرام: يقول
  .يتمناه كل أحد من األموات واألحياء

 الروح فيه بالزوال تسر   كريهاًوزلت ولم ترى يوماً

  .طيب نفسي أنك زلت ومت من الدنيا مسرورة ومل تر فيها يوماً مكروهاً يتمىن فيه املوت: يقول

فوقك مسبطر ابنك في كمال  رواق العز وملك علي  

  .أي ممتد طويل، وروى مستطيل. مسبطر

  .امالًمل متوين حىت رأيت رواق عز ابنك ممتداً وملكه ك: يقول

مسبطر لفظه مستقبحة خصوصاً يف النساء، : أن قوله: وذكر ابن جين وكثري ممن فسروا هذا الديوان
  : ولعلهم قالوا ذلك ملا وقفوا على بيت ألين الشمقمق وهو قوله

  فويق الباع كالوتر المطوق  مررت بإير بغل مسبطر

ومن :  فقد وصف أمر السري ا وقال.وليس كذلك، ألن هذه اللفظة قد تستعمل يف غري هذا املعىن
  : سريها العنق املسبطرة وذكرها ذو الرمة يف الكواكب فقال

  من اللّيل جوز واسبطرت كواكبه  .............

 نوال كفّك في النّوال نظير  مشواك غاٍد في الغوادي سقى

 كثرته وغزارته، مطر مدرار يشبه نوال كفك يف: سقى القرب الذي ثويت فيه سحاب غاد أي: يقول
  .فكما أن نوال كفك أغر من نوال غريك، فكذلك هذا السحاب أغر من كل سحاب

  كأيد الخيل أبصرت المخالى  على األجداث حفشٌ لساحيه
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هو مصدر السيل : وقيل. األثر: واهلاء يف لساحية تعود على قوله غاد واحلفش. القاشر: الساحي
. أي كحفش أيدي احليل، فحذف املضاف: كأيدي اخليل: وقوله. بإذا مجع املاء من كل جان: حفشاً

  .مجع خمالة، وهي وعاء جيعل فيه العلف. واملخايل

مطر يقشر عنه ويترك على : سقى قربك غاد: يصف شدة وقع املطر الذي دعا لقربها بسقياه فيقول
  : قول محيد. القرب أثراً مثل آثار أيدي اخليل إذا أبصرت املخايل ومثله

  صوب الغمام وديمةٌ تهمى  سقى ديارك غير مفسدهاف

. سقى قربك غاد: كأنه يقول. إذا أظهر نباا: حفش املطر األرض: هو من قوهلم: وقيل. وروى تنم

مث شبهه بفعل أيدي اخليل يف حالة خمصوصة، إشارة إىل معىن املبالغة يف إنبات ما . مطر ينبت النبات
: وقال ابن األعرايب. احللول فيها؛ ألنه كلما كان أشد كان أحسن لنباتهيدعو الناس إىل اإلقامة ا و

  .إذا جاءت مبطر قليل، وهذا مما يزيد الطعن. حفشت السماء

  وما عهدي بمجٍد منك خالي  عنك بعدك كّل مجٍد أسائل

ك، ملا فقدتك جعلت أساءل عنك كل جمد؛ ألن اد كان قرينك، وما رأيت جمداً خالياً من: يقول
  .وكان هو األوىل بأن يسأل

ؤال  بقبرك العافي فيبكي يمرويشغله البكاء عن الس  

إذا مر بقربك من كان يقصدك، بكى أسفا لفقدك، فاشتغل ببكائه عن أن يسألك، كما كانت : يقول
  .عادته يف حياتك

  لو أنّك تقدرين على فعال  ! أهداك للجدوى عليه وما

  .اهلاء يف عليه للعايف

لو قدرت على الفعل، ولكنك ال تقدرين على ! ما أرشدك إىل اإلجداء عليه، واإلنعام لديه : وليق
  .ذلك، ألنك ميته

  وإن جانبت أرضك غير سالي  بعيشك هل سلوت ؟ فإن قلبي

  .قسم على املتوفاة: بعيشك

 عن فإين وإن كنت بعيداً! هل سلوت عين وطابت نفسك بعدي ؟: بعيشك، أال أخربتيين: يقول
  .أرضك غري صابر عنك
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وحيكى عن أيب ! وهذا قد ذكره على لسان سيف الدولة، ولو مل يرد هذا املعىن لكان سوء أدب 
  .إنه زيد يف القصيدة ليفسد به حايل عند سيف الدولة: الطيب أنه أنكر هذا البيت وقال

 عن النّعامى والشّمال بعدت  نزلت على الكراهة في مكاٍن

  .أي بعدت فيه فحذف للعلم بذلك: كل ريح، وقوله بعدت: ب، وقيلاجلنو: النعامى

على كره منا، يف مكان منعت فيه عن اللذات، وفقد : وقيل. إنك قد نزلت على كراهة منك: يقول
  ! احلياة، وتنسم رياح اجلنوب والشمال 

 منك أنداء الطّالل وتمنع  تحجب عنك رائحة الخزامى

إنك فقدت لذات : ومعناه. الظالل والطالل بالظاء والطاء: وروى. نبت طيب الرائحة: اخلزامى
  .الدنيا لفقدك احلياة

  طويل الهجر منبتّ الحبال  كّل ساكنها غريب بدار

نزلت بدار كل ساكنها غريب، ألنه مل يكن به أحد قط، وألنه منفرد ال يزوره أحد، وكل : يقول
هو منقطع األسباب، إذ ال وصل بني األحياء ساكنها طويل اهلجر، ال يرجع إىل يوم احلشر، و

  .واألموات

  : منبت احلبال انبتات املودة كما قال أبو نواس: أراد بقوله: وقيل

  وال وصل إالّ أن يكون نشور  قوماً ال تزاور بينهم وجاورت

 كتوم السر صادقة المقال  حصان مثل ماء المزن فيه

. نزلت على الكراهة يف مكان:  فيه ترجع إىل املكان يف قولهواهلاء يف. أي عفيفة: حصان بفتح احلاء

  .ترجع إىل املزن يعين مثل ماء املزن يف املزن قبل مفارقتها إياه: وقيل

وشبهها يف طهارة أخالقها باملاء ما دام يف . ميدحها بالعفة والطهارة وكتمان السر وصدق القول
صادقة املقال ألا ال تقارب ريبة فتحتاج إىل : وقيل يف قوله. السحاب ال يلحقه دنس وال كدر

  .العذر

  وواحدها نطاسي المعالي  يعلّلها نطاسي الشّكايا

: والشكايا. الطبيب الفطن: النطاسي. إذا أقمت عليه يف علته: وعللت املريض. أي يداويها: يعللها

  .للمتوفاة: اءسيف الدولة واهل: مجع شكية وهي ما يشكوه من مرض وغريه وأراد بواحدها
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أي أنه . أي ابنها الذي هو طبيب املعايل: إن طبيب األمراض كان يداويها، وكذلك واحدها: يقول
  .إذا وقع اخللل يف املعايل سده برأيه

  سقاه أسنّة األسل الطّوال  وصفوا له داء بثغٍر إذا

األسنة وداواه ا حىت إن طبيب املعايل، فإذا وصف له داء بثغر من ثغور املسلمني، سقاه : يقول
    : يشفيه كما يشفي الطبيب من األمراض بالعقاقري واألدوية ومثله أليب متام

  صدور القنا البتغاء الشّفاء  نكس الثّغر فابعث له وقد

  تعد لها القبور من الحجال  كاإلناث وال اللّواتي وليست

يعد مون كرامة، ألا كاملة اخلصال، ليست من النساء اللوايت تكون القبور سترا هلن، و: يقول
وهذا كأنه من اخلرب، دفن البنات . شريفة اخلالل، ليس هلا نقص النساء الذي حيتاج إىل الستر بالقرب

  .من املكرمات

  يطون وداعها نفض النعال  من في جنازتها تجار وال

ها وودعوها نفضوا نعاهلم ليست هي من نساء العامة اليت حيضر جنازا التجار فإذا دفنو: يقول
  .وانصرفوا عنها

  كأن المرو من زفّ الرئال  األمراء حوليها حفاةً مشى

الريش حتت اجلناح للطائر وهو ألني ما يكون من : والزفة. مجع مروة، وهي حجر أبيض: املرو
  .مجع الرأل وهو فرخ النعام: والرئال. األشياء

حفاة فلم يشعروا خبشونة األحجار على أقدامهم الناعمة مشت األمراء وامللوك حول نعشها : يقول
  .حزناً ا، حىت كأن احلجارة كانت عندهم يف اللني كزف أفراخ النعام

إم لكثرم وشدة وطئهم على احلجارة وقلة مباالم ا، صارت األحجار مسحوقة لينة : وقيل
  .كريش النعام

  الغوالييضعن النّقس أمكنة   الخدور مخبآٍت وأبرزت

أي خمدرات، وهي املفعولة، واملراد : وخمبآت. الستور، وهي الفاعلة: واخلدور. أي أظهرت: أبرزت
  .هي املسك والعنرب معجونان: والغالية. بالنقس املداد، وهو السواد

إن النساء املخبآت يف اخلدور برزن من خدورهن ووضعن املداد على خدودهن وشعورهن، : يقول
  .ن فيها الغوايلومواضع كن يضع
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الل  المصيبة غافالٍت أتتهنفدمع الحزن في دمع الد  

إن هذه املصيبة أتت هؤالء املخبآت وهو غافالت يف السرور والدالل، : يقول. املصائب: وروى
حبيث كانت عيون تدمع من السرور، حلياة هذه املتوفاة ولوجوه أخر من املسرات، فأتتهن املصيبة 

  . عيون دمع احلزن واختلط بدمع الفرحفجأة فأخرجت من

  لفضلت النّساء على الرجال  ولو كان النّساء كمن فقدنا

معناه ظاهر، وكوا كانت أفضل من الرجال، ملا هلا من زيادة العقل والرأي الكامل، واخلصال 
. فسفقدنا فيكون كل واحد إخبار عن الن: لفضلت النساء وذلك يالئم قوله: وروى. الفاضلة

كنت أقرأ هذه القصيدة على املتنيب فقرأت لفضلت : قال. وحيكى عن سيد املؤيد ؟ قدس اهللا روحه
وهذا يؤيد . أما أنا فلم أقل إال فضلت على أن يكون الفعل يل: على ما مل يسم فاعله فرد علي فقال

  .ما ذكرناه من الرواية

لله وال  وما التّأنيث السم الشّمس عيب اللالتّذكير فخر 

ال اعتبار بالتذكري والتانيث، وإمنا االعتبار بالفضل والنقص، فاهلالل مذكر، والشمس مؤنث، : يقول
  .ومع ذلك الشمس أفضل من اهلالل

 الفقد مفقود المثال قبيل  وأفجع من فقدنا من وجدنا

  .أعظم من فجائع املفقودين فجيعة من وجدناه قبل املوت وحيداً ال نظري له خيلفه: يقول

  أواخرنا على هام األوالي  بعضنا بعضاً ويمشي يدفّن

  .مقلوب من األوائل، فقدم الالم وأخر اهلمز، مث أبدهلا ياء، فصارت كالقاضي: األوايل

  .احلي يدفن امليت، واآلخر ميشي على هام األول: يقول

  كحيٍل بالجنادل والرمال  عيٍن مقبلة النّواحي وكم

  .كم عني كانت مقبلة النواحي، أضحت مكحلة بالرمل حتت التراب: يقول. الصخر: اجلندل

 وباٍل كان يفكر في الهزال  ومغٍض كان ال يغضى لخطٍب

وقد كان ال يغضى خلطب من خطوب الدهر؛ . خاشع الطرف ألجل املوت: كم رجل مغض: يقول
 هزال نفسه، لعزته ومنعته، وكم رجل قد بلي حتت التراب ومتزقت أوصاله، وقد كان يتفكر يف

  .ويطلب صالح جسمه

  !وأين بمثل صبرك للجبال ؟  الدولة استنجد بصبٍر أسيف
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ومن . يا سيف الدولة، استعن بصربك الذي هو كاجلبال الثوابت، على هذه املصيبة العظيمة: يقول
  ! أين للجبال مثل صربك ؟

  وخوض الموت في الحرب السجال  تعلّم النّاس التّعزي وأنت

وهو املغالبة يف جذب الدلو، : مرة هلؤالء، ومرة هلؤالء مأخوذ من املساجلة: ب السجالاحلر
  .الدلو العظيم: والسجل

ال حتتاج أن نعزيك على مصائبك؛ ألنك تعلم الناس التصرب وتعلمهم خوض املنايا يف احلروب : يقول
  .العظيمة

  وحالك واحد في كّل حال  الزمان عليك شتّى وحاالت

    

  .وحالك واحد يف كل حال ألنه يذكر ويؤنث: ر احلال يف قولهذك

أحوال الزمان عيك متفرقة وخمتلفة، وال يزعجك منها شيء، وال يغريك عن حالك من الصرب : يقول
  .والثبات واحللم والوقار يف مجيع األوقات

  على علل الغرائب والدخال  غيضت بحارك يا جموماً فال

مجع غريبة، وهي الناقة : والغرائب. الشربة الثانية: والعلل. الكثري: واجلموم. أي نقصت: غيضت
مجع دخل، وهو أن يدخل بعري قد شرب بني بعريين مل يشربا : والدخال. تدخل يف اإلبل وليست منها

  .يساعدمها على الشرب

وادث، ال نقص اهللا من مجام حبارك، على كثرة ما يرد عليها من غرائب املصائب، وتكرير احل: يقول
فشبه سيف الدولة . ال نقص اهللا صربك بكثرة ما يصيبك من حوادث األيام: واملراد. وهذا مثل

  .بالبحر الكثري املاء، وحوادث األيام بإبل ترد عليه مرة بعد أخرى

ال نقص جودك على كثرة من يرده ممن ال يستحقه، كما أن الغرائب والدخال ال يستحق : وقيل معناه
أنك : وقيل معناه.  الغرائب ليست من إبل هذا احلوض، والدخال قد شربت مرةورود احلوض، إذ

كثري العطاء ملن هو مقيم عندك وهو املراد بالدخال، وملن يرد عليك من مكان آخر وهو املراد 
  : بالغرائب، وهذا أبلغ من قول الكميت

صوادى الغرائب لم تقرب  إذا وردت بحرهم أناس  

 مستقيم في محال كأنّك  ملوكاًفي الذين أرى  رأيتك
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أراك بني امللوك كاملعىن املستقيم، والكالم املستقيم، واألمر املستقيم، الظاهر إىل جنب : يقول
  .املستحيل الفاسد، أي أنك امللك على احلقيقة وغريك من امللوك اسم بال جسم

  فإن المسك بعض دم الغزال  تفق األنام وأنت منهم فإن

  .ال يكون إال يف إناثها: وقيل. مبرتلة احليض للنساء: املسك للظيب

إن فضلت األنام وعلوم وأنت من مجلتهم فليس ذلك بعجب فإن املسك دم، ولكن خيالف : يقول
  .سائر الدماء رحياً وطبعاً

فإن املسك جواب . وقوله فإن تفق شرط وأنت منهم حال. وهذا من اختراعات أيب الطيب وفرائده
  .الشرط

. تغلب بن داود بن محدان ملا أسره اخلارجي الناجم من كلب:  ميدحه ويذكر استنقاذه أبا وائلوقال

  .ويصف قتل اخلارجي

العروس وماال اشترطوه عليه وأقاموا : وكان أبو وائل قد ضمن هلم، وهو يف األسر خيال طلبوا منها
ي يف شهر شعبان سنة ينتظرون وصول ذلك فصبحهم سيف الدولة باجليش فأبادهم، وقتل اخلارج

  .سبع وثالثني وثالث مئة

  وال رأى في الحب للعاقل ؟  طماعية العاذل إالم

. إىل من حروف اجلر دخلت على ما االستفهامية، مث حذف منها األلف وجعلت مع إىل مبرتلة اسم

  .وقيل إىل مىت والطماعية مصدر كالطمع وهي خمففة إليه. إىل أي شيء: ومعناه

مىت يطمع العاذل يف رجوعي عن اهلوى، والعاقل إذا ابتلى يف اهلوى فقد فقد رأيه وزال إىل : يقول
  .عقله

  وتأبى الطّباع على النّاقل  من القلب نسيناكم يراد

إين مطبوع على حبكم، وجمبول على هواكم، والعاذل يريد مين أن أنساكم، وهذا حمال، ألن : يقول
  : ه، ويغريه عما هو عليه، ومثله قول اآلخرالطبع ال يقدر أحد أن ينقه إىل غر

 على حبكم مطبوع إنّي  تحسبوني عنكم مقصرا ال

  نحولي وكّل امرٍئ ناحل  ألعشق من عشقكم وإنّي

جيوز أن يكون فعال مضارعاً، من عشقت ويكون كل منصوبا عطفاً على حنويل وهو يف موضع : أعشق
  .النصب
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ق حنويل، وأعشق كل عاشق مثلي ناحل مثل حنويل، للمشاكلة أين من فرط عشقي لكم أعش: ومعناه
: ومعناه. وجيوز أن يكون أعشق أفعل تفضيل وكل يكون جمروراً عطف على الياء يف حنويل. اليت بيننا

أنكم تعشقون : يعين. أي أشد عشقاً لكم من عشقكم حنويل وحنول كل فىت ناحل. أين أعشق لكم
  .م أشد من عشقكم حنويل وحنول كل فىت هذه صفتهحنويل وحنول كل عاشق، وعشقي لك

  بكيت على حبى الزائل  زلتم ثم لم أبككم ولو

لو فارقتموين وفراقكم دال على زوال حيب مث مل أبك لفراقكم، لبكيت على حيب الزائل؛ ألين : يقول
ون بكيت دعاء أحب حيب لكم، فإذا زال ساءين زواله فأبكي له، وإن مل أبك لفراقكم، وجيوز أن يك

  .إن مل أبك لكم، جعل اهللا حبكم زائال عين حىت أبكي عليه: أي. على نفسه

  جرت منه في مسلٍك سابل ؟  خدي دموعي وقد أينكر

  .أي عامر باملارة واهلاء يف منه للخد: سابل: وقيل. أي مسلوك للمارة: سابل مبعىن مسبول: قيل

    

ليه؛ ألا مل تزل تسيل على اخلد حىت صار فيه طريق سابل، إن خدي ال ينكر دموعي السابلة ع: يقول
  .فهذا الذي جيري اآلن جيري يف ذلك الطريق املسلوك

  أي يسيل عليه املاء . هذا املكان سائل املاء: يف مسلك سائل يقال: وروى

  وأول حزٍن على راحل ؟  دمٍع جرى فوقه ؟ أأول

 ما ابتليت بذلك، وليس احلزن اآلن بأول حزن على ليس هذا بأول دمع جرى، ألين كثرياً: يقول
  .حبيب راحل، ألين قد جترعت من غمومه غري مرة

لست أول عاشق بكى من الفراق وحزن من أمل الشوق، وقد كان قبلي عشاق يبكون : وقيل معناه
  .وحيزنون على فراق األحبة

  وبتّ من الشّوق في شاغل  السلو لمن المني وهبت

 السلو على من المين، ويأمرين بالسلو، ويعذلين عليه، واشتغلت مبا أنا فيه من الوجد تركت: يقول
  .والشوق واحملبة

 شققن على ثاكل ثياب  كأن الجفون على مقلتي

 ثياب شققن على ثاكل؛ -  لتباعد ما بني اجلفون من شدة السهر -كأن جفوين على مقليت : يقول
  . املشققألا إذا شقت تباعد ما بني جانيب
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 ضمان أبي وائل ضمنت  ولو كنت في أسر غير الهوى

الذين يكونون يف أيدي األعادي لضمنت هلم من املال ما . لو كنت أسرياً كسائر األسارى: يقول
ضمنه أبو وائل، واستعنت بسيف الدولة ليخلصين من األسر، ولكين أسري اهلوى، فال أقدر على 

  .قوةاخلالص منه، وال أقهره بشدة وال 

  وأعطى صدور القنا الذّابل  نفسه بضمان النّضار فدى

فدى نفسه أبو وائل من اخلارجي بأن ضمن هلم الذهب، وأعطاهم صدور القنا اليت جاء ا : يقول
  .سيف الدولة حني استنقذه من يديه

  فجئن بكّل فتى باسل  الخيل مجنوبةً ومنّاهم

  .أي مقودة جنب الفارس: جمنوبة

اهم أبو وائل اخليل مقودة ليفدى ا نفسه فجاءم اخليل بكل فارس شجاع يضرب من: يقول
  .رءوسهم ويهلكهم

 القمر اآلفل معاودة  كأن خالص أبي وائل

  .يعين عاد كالقمر، وهو يف نوره كما كان. شبه أسره وخالصه بالقمر إذا غاب مث طلع

  على البعد عندك كالقائل  دعا فسمعت وكم ساكٍت

فكم ساكب أي أنك تراعي : إن أبا وائل دعاك لتخلصه، فسمعت دعاءه مث قال:  لسيف الدولةيقول
أمر القريب منك وأمر البعيد الذي ال يسألك مراعاته، فكأنه يف سكوته استجارك كالناطق؛ ألن 

  .معونتك تعم اخلاص والعام

  له ضامٍن وبه كافل  بك في جحفٍل فلبيته

  .نعت جلحفل: ضامن وكافل

ملا دعاك لبيته بنفسك يف عسكر ضامن أليب وائل، وكافل به، فخلصته من يد اخلارجي، ومل : يقول
يكن هناك دعاء وال إجابة، ولكنه جعل وقوعه يف يد اخلارجي دعاء منه، وخروج سيف الدولة إجابة 

  .منه إياه

  ومن عرق الركض في وابل  خرجن من النّقع في عارٍض

  .الضرب بالرجل جنب الدابة: ضوالرك. أي اخليل: خرجن

  .إن اخليل ملا ركضت، ثار الغبار مثل السحاب، وسال عرقها مثل املطر الوابل: يقول
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  بمثل صفا البلد الماحل  فلما نشفن لقين السياط

ادب، : والبلد املاحل. مجع صفاة، وهي الصخرة البيضاء: والصفا. أي جف العرق عنهن: نشفن
  .فحجره أصلب

 إا ملا عرقت اخليل عالها الغبار، وتلبد التراب عليها، فلما جف عرقها أشبهت جلودها :يقول
ألن : الصالء؛ لصالبتها، فوقعت السياط على جلود هذه صفتها، وإمنا خص البلد املاحل قيل

هذا ال معىن له وأا ال تتغري، وإمنا خصها ألا أكثر غباراً من : وقيل. أحجارها أصلب من غريها
  .البلد الكثرية الري، فشبه تراكم الغبار على جلودها يف صالبتها بصفاء البلد الكثرية التراب

  ن قبل الشّفون إلى نازل  شفن لخمٍس إلى من طلب

  .النظر: والشفون. أي نظرن: شفن

إن اخليل سارت مخس ليال مل يرتل عنها فارس، فنظرت هذه اخليل إىل من طلبته من العدو، : يقول
 مخس ليال، قبل نظرها إىل نازل عن ظهرها؛ وذلك ألن فرساا واصلوا سريها حىت أدركوا بعد

  .مقصودهم ومل يرتلوا عنها حىت حلقوا اخلارجي

  على ثقٍة بالدم الغاسل  مرافقهن البرى فدانت

  .الربى والثرى: روى

سل هذه املرافق من قاربت مرافقهن التراب وخالطته عند العدو، ووثقت أن دم العدو يغ: يقول
وجيوز أن يكون دانت مبعىن أطاعت مرافقهن التراب، ألا وثقت أن الدم . التراب الذي عليها

  .يغسلها

 بين كاذتي البائل كما  وما بين كاذتي المستغير

    

  .حلم الفخذ: الكاذة

نهما إذا أراد أن إن الفرس اليت تطلب الغارة قد اتسع ما بني فخذيه، من شدة العدو، مثل ما بي: يقول
  .يبول

  .اخلارجي؛ ألنه كالطالب هلذه الغارة من خيل سيف الدولة. أراد باملستغري: وقيل

أي يترشش على : الدم الذي يترشش بني حلميت فخذ اخلارجي أو فخذ فرسه كان كالبول: فيقول
  .هذه املواضع عند البول
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  ومصبوحٍة لبن الشّائل  فلقّين كّل وردينيٍة

  .اليت محلت وقل لبنها: اليت ال لنب هلا، والشائلة: والشائل. اليت سقيت اللنب وقت الصبح: املصبوحة

إن الشائل هي اليت ال لنب هلا، وأنت تريد ما هلا لنب، واليت هلا لنب قليل : قال ابن جين؛ قلت للمتنيب
  : فقال أردت اهلاء فحذفتها كقول الشاعر. الشائلة: يقول هلا

  وال نحاربكم إالّ على ناجي   أن نباعدكمبنو عمكم ال إنّا

إن الناقة إذا قل لبنها، وجنع يف شاربه، فال : يف ذلك، فقال. فسألته عن غرضه. ناجية: فإنه أراد
  .يسقوا اإلكرام خيوهلم

إن خيول سيف الدولة لقني أي لقيت خيله يف جيش اخلارجي كل رمح رديين، وكل : فكأنه يقول
أا ال : ومعناه. اليت ال لنب هلا أصالً: وقيل أراد بالشائل. اليت جف لبنها. ئلفرس مصبوح لنب الشا

  .تطعم فتلزم الطوى توفرياً هلا على العدو

  صحيح اإلمامة في الباطل  إمام على ناقٍة وجيش

  .وكان اخلارجي يدعى اإلمامة. ولقني خيل سيف الدولة، جيش إمام يف الباطل دون احلق: أي

  نوافر كالنّحل والعاسل  ن قدامهينحز فأقبلن

  .إذا التجئوا إليها. أي جيتمعن، من قولك احناز القوم إىل ناحية: ينحزن

  .يتفرقن مييناً ومشاالً، تذهب كل فرقة إىل حيزة: وقيل

أي قدام اخلارجي، : أي أن يركلن بأرجلهن، قدامه. إذا ركلتها: هو من حنزت الناقلة برجلي: وقيل
  .ي خيرج العسلوالعاسل الذ

. وشبه اخلارجي بالعاسل. إن خيل اخلارجي رأوا مجاعات هلا ضجيج ونفر، فشبههم بالنحل: يقول

  .والنحل عند معاجلة العاسل، يكون هلا ضجيج ونفر يف وجه العاسل

 تتفرق عنه وتسلمه إىل سيف - ملا رأت جيش سيف الدولة -أقبلت خيل اخلارجي : وقيل معناه
  .م النحل ويتفرق عنه، إذا دخل عليه العاسلالدولة، كما يسل

  .جيش اخلارجي: سيف الدولة، والنحل: العاسل: فعلى هذا

  رأت أسدها آكل اآلكل  بدوت ألصحابه فلما

ملا ظهرت ألصحاب اخلارجي، وكانوا كاألسود رأوا منك أسداً يأكل كل أسٍد : يقول لسيف الدولة
  .آكلة هلم يأكلهم ويفنيهم
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  له فيهم قسمة العادل  م جائٍريعمه بضرٍب

جعل الضرب جماوزاً للحد، . أي يأكلهم بضرٍب. آكل اآلكل: والباء متعلق بقوله. له أي للضرب
أنه عدل، ألنه قربة إىل اهللا : قيل معناه: أحدها: فيه وجوه. قسمة العادل: وقوله. خارجاً عن املعتاد

  .تعاىل، ألم خوارج على إمامهم

  .ان عدال خلصوصة بالشجعانأنه ك: والثاين

أنه مقسوم بينهم على سواء، له يف كل واحد منه حصة مثل حصة اآلخر، ومل يفت منه : والثالث
  .أحد، فهو عدل من هذا الوجه

أنه كان عدالً من حيث أنه جعل كل واحد منهم بنصفني على سواء، فكانت صورة القسمة : والرابع
  .النصفة

  جتمعت درة الحافلكما ا  يجمع شذّانهم وطعٍن

  .شذاذهم بذالني، وشذام بذال ونون، أي املتفرقون: روى

إن سيف الدولة كان يطعنهم طعناً جيتمع عليه املتفرقون، ويتعجبون من سعتها، كما جيتمع : يقول
الدر يف الضرع احلافل، ووجه التشبيه أم جيتمعون عليه واحداً واحداً وينضم واحد إىل آخر، كما 

أراد أن خيل اخلارجي من شدة الطعن جتمعوا ليتقوا كما جيتمع الدرة : وقيل. ع الدرة شيئاً فشيئاًجتتم
  .يف الضرع احلافل

  تحير عن مذهب الراجل  إذا ما نظرت إلى فارٍس

  .أي عن مذهب مثل الراجل

سري الراجل، إذا نظرت إىل فارس منهم خذلته نفسه، وبقي متحرياً ال يقدر على أن يسري مثل : يقول
  .وال أن يذهب مثل مذهبه

  فتى ال يعيد على النّاصل  يخضب منها اللّحى فظّل

. املضروب بالنصل، وهو فاعل مبعىن مفعول، واهلاء يف منها لألسد، وهي خيل اخلارجي: الناصل

  .وفاعل ظل فىت وهو سيف الدولة

  .تاج إىل أن يعيد الضرب مرة أخرىإن سيف الدولة إذا ضرب منهم إنساناً ضربة قتله، فال حي: يقول

إذا ضرب فخضب املضروب بالدم، فإن خضابه ال ينصل : من نصل اخلضاب يعين. الناصل: وقيل
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  .عنه حىت حيتاج إىل إعادته

    

  وال يتضعضع من خاذل  يستغيث إلى ناصٍر وال

ينصره، وال يضعف إن إذا ادت أركانه أي ال يتذلل هذا الفىت، وال يستعني بناصر : تضعضع البناء
  .خذله أصحابه، ألنه مستقل بنفسه ال حيتاج إىل أحد

  وال يرجع الطّرف عن هائل  وال يزع الطرف عن مقدٍم

  .أي اإلقدام: ومقدم. أي يكف: يزع

  .أنه ال يرد فرسه عن اإلقدام، وال يرد طرفه أي عينه عن أمر خموف ومنظر هائل: يعين

  كان ديناً على ماطلوإن   طلب النّبل لم يشأه إذا

فشبه . إذا طلب ثأراً أدركه، فلم يفته وإن كان ثأره عند من ال يدرك لديه ثأر: يقول. احلقد: النبل
  .هذا الثأر بدين على ماطل

 الغنيمة في العاجل فإن  خذوا ما أتاكم به واعذروا

أتاكم به سيف الدولة من خذوا ما : يقول للخارجي ومجاعته الذين كانوا ينتظرون الفداء هزءاً م
  .الفداء، واعذروه يف هذه الغنيمة املعجلة، فاغتنموا ذلك فإن الغنيمة يف العاجل

  فعودوا إلى حمص في القابل  كان أعجبكم عامكم وإن

لئن كان أعجبكم ما ملكتم يف هذا العام من اخلري، فعودوا يف العام القابل إىل محص، حىت تروا : يقول
  .ك فترضوا بهما يزيد على ذل

 به في يد القاتل قتلتم  فإن الحسام الخضيب الّذي

  .السيف املخضب بدمائكم يف يد القاتل، وهو سيف الدولة، فمىت شئتم فتعالوا إليه: يقول

هو : والقاتل. هو اخلاضب اللحي بالدماء: واخلضيب. سيف الدولة. أراد بالسيف: وقال ابن جين
  . ويقاتل عنهاخلليفة الذي ينصر سيف الدولة

  فلم تدركوه على السائل  يجود بمثل الّذي رمتم

يعين أنه يعطي سائله مثل ما : أي جيود على السائل مبثل املال الذي رمتم، فلم تدركوه على السائل
  .طلبتموه، وإمنا مل يعطكم أنفة، من أن تأخذوه قهراً

  مكان السنان من العامل  الكتيبة تزهى به أمام
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. ضمري سيف الدولة: ضمري الكتيبة واهلاء: والتاء. أي تفتخر به: وتزهى به. ب على الظرفنص: أمام

  .قدر ذراعني من أعلى الرمح: وعامل الرمح

أي أن سيف الدولة يكون أبداً أمام الكتيبة، كما يتقدم السنان على الرمح وأن الكتيبة تفتخر به، إذ 
  .انال غناء هلم عنه كما ال غناء للرمح عن السن

 بكم على بازل قتاالً  وإنّي ألعجب من آمٍل

وكان اخلارجي حينئذ على ناقة يومئ بكمه على أصحابه؛ . البعري الذي دخل يف السنة التاسعة: البازل
  .حيرضهم على قتال سيف الدولة

  .إين أعجب من ضعف رأي من يقاتل بكم على ناقة بازل: يقول

  فرٍس حائل ؟بماٍض على   ال تلقهم: له اللّه أقال

خالف : واحلائل. أي بسيف ماض: مباض. اهلاء يف له للخارجي ويف ال تلقهم ألصحاب سيف الدولة
احلامل، وخض احلائل ألا تكون أشد على العمل، وأصرب على الشدة، وهم ال يركبون يوم القتال 

  .إال الفرس األنثى احلائل

فلهذا ركب ! لدولة بسيف ماض على فرس حائل ال تلق جيش سيف ا. كأن اهللا تعاىل قال له: يقول
  ! الناقة وأشار بكمه بدل السيف 

  براها وغنّاك في الكاهل  ما ضربت به هامةً إذا

ال : أي كأن اهللا تعاىل قال. واهلاء يف به للسيف املاضي. أعلى الكتف بني املنكب والعنق: الكاهل
 العنق، وهامة قطعها، ومسعت له صليال تلقهم بسيف ماض، إذا ضربت به رأساً قطعه ووصل إىل

  .كالغناء

ال حتارب بسيف ماض مثل سيفك املاضي يا سيف الدولة، الذي . قال اهللا هلذا اخلارجي: معناه: وقيل
  .إذا ضربت به رأساً جتاوزها وغىن لك يف الكاهل

  دعته لما ليس بالنّائل  وليس بأول ذي همٍة

 يدرك مراده، وما دعته إليه مهته، وقد خرج قبله كثري من إن اخلارجي ليس بأول من مل: يقول
  .اخلوراج وطلبوا مثل ما طلب فقتلوا كما قتل

  ويغمره الموج في الساحل  للّج عن ساقه يشمر
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  .إن اخلارجي كان يشمر عن ساقه؛ ليخوض جلة البحر، وقد عاله املوج يف ساحل هذه اللجة: يقول

أي أنه لقي !  الذي هو كالبحر العظيم، واملوج يغرقه يف الساحل أي قد تأهب جليش سيف الدولة
إنه يصف متويه : وقال ابن جين! مقدم عسكر سيف الدولة فهزموه، فكيف إذا لقي معظم عسكره ؟

اخلارجي على األعراب وادعاءه النبوة فيهم فكان حيسر عن ساقه عند املاء لريى الناس أنه خيوضه 
  .قد غمره املوج وهو على الساحلمتويها وخمرقة، ومع ذلك 

  !على سيف دولتها الفاصل ؟  للخالفة من مشفٍق أما

    

هذا اخلليفة، ألن بقاء هذه اخلالفة وبقاء دولتها . هو أبداً على سيف الدولة: يقول. القاطع: الفاصل
  .بسيف الدولة، فهل أحد يشفق على هذا السيف القاطع؛ لتبقى هذه اخلالفة

ويسري إليهم بال حامٍل   ضارٍبعداها بال يقد  

  .واهلاء يف عداها للخالفة ويف إليهم للعدا. أي يقطع: يقد

هذا السيف خبالف سيف احلديد، فهو يقطع أعداء اخلالفة بال ضارب، ويسري إىل األعداء بال : يقول
  .حامل

  .أراد أنه يذب عن اخلالفة وحده، وليس من أوليائها معني ينصره: وقيل

 يتحصلن للنّاخل وما  جمهم في النّقاتركت جما

  .الكثيب من الرمل: النقا

رضضت مجامجهم فيما بني الرمل فصارت كاهلباء، واختلطت بالرمل، فلو خنل الرمل أحد : يقول
  .مبنخل مل حيصل له شيء

  .أي أن مجامجهم، ال تتميز عن الرمل للناخل: وما يتخلصن أي ما يتميزن: وروى

  فأثنت بإحسانك الشّامل  لسباعمنهم ربيع ا وأنبتّ

طرحت هؤالء السباع حىت أكلت، وأخضبت كما ختصب السوائم يف الربيع، فصارت : يقول
  .حلومهم للسباع كالربيع، فأثنت عليك السباع لذلك

  كعود الحلى إلى العاطل  إلى حلٍب ظافراً وعدت

فلما عدت إليها ظافراً، ! ملا فارقتها أن حلب عريت عن زينتها : يعين. اليت ال حلى عليها: العاطل
  .عادت زينتها، كاحللي إذا عاد للعاطل
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 ِفي قدم النّاعل يؤثّر  ومثل الّذي دسته حافياً

هذا الذي وصلت إليه من الفتح العظيم باهلويين، ال يدركه غريك مبشقة وتعب، أي وصلت إليه : يعين
  .من غري آلة وعدة

  األبلق الجائلله شية   لك من خبٍر شائٍع وكم

ذكرك وخرب وقائعك مشهورة، كشهرة الفرس األبلق فيما بني سائر األفراس؛ إذا كان األبلق : يقول
  .جائال من مكان إىل مكان كان أشهر وأظهر

  بغيض الحضور إلى الواغل  شراب بينه الردى ويوٍم

واهلاء يف . رب من غري دعوةالداخل يف القوم؛ يش: والواغل. حروا: وأيام العرب. وكم لك من يوم
  .بنيه لليوم

كم لك من يوم حرب سقيت فيه أعداءك املوت، حىت كأن الواغل يبغض حضوره، وكان من : يقول
  .عادته أال يبغض ذلك؛ ألنه ليس بيوم شراب يف احلقيقة

وتغفر للمذنب الجاهل  العناة وتغنى العفاة تفك  

سؤال، مبا تعطيهم من األموال، ومن أذنب إليك جبهل أي ال: تطلق األسرى، وتغين العفاة: يقول
  .عفوت عنه

  وأرضاه سعيك في اآلجل  النّصر معطيكه فهنّأك

فاعل هناك معطيكه وفاعل أرضاه سعيك واهلاء فيه ترجع إىل املعطى وهو اهللا تعاىل واهلاء يف معطيكه 
  .للنصر

اآلخرة، فأما هذه الدنيا فليس هلا قدر هناك اهللا النصر الذي أعطاك، وأرضى اهللا سعيك يف : يقول
  .وهذا دعاء له! يكون ثواباً لك 

 من كفّة الحابل وأخدع  فذى الدار أخون من مومٍس

  .صاحب احلبالة: واحلابل. شرك الصائد: والكفة. الفاجرة: واملومس. إشارة إىل الدنيا: ذي الدار

وم ألحد، فهي يف الغدر كشرك الصائد الذي هذه الدنيا خبيثة كاملرأة الفاجرة، غدارة ال تد: يقول
  ! يظن الصيد فيه خرياً، فإذا فيه هالكه 

  وما يحصلون على طائل  الرجال على حبها تفانى
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 يف حب هذه الدار الغدارة، مث يتركوا وال - بقتل بعضهم بعضاً -إن الرجال تفانوا مجيعاً : يقول
  . اخلريهو: والطائل. حيصلون منها على فائدة وخري

وقال عند مسريه حنو أخيه ناصر الدولة لنصرته ملا قصده معز الدولة أبو احلسن أمحد بن بويه الديلمي 
  .إىل املوصل يف ذي القعدة سنة سبع وثالثني وثالث مئة

 والطّعن عند محبيهن كالقبل  أعلى الممالك ما يبنى على األسل

ح بأطراف األسنة، وكان الطعن عند من أحب هذه أشرف املمالك قدراً، ما ملك عنوة، وفت: يقول
  .املمالك، أحلى من قبل األحباب

  حتّى تقلقل دهراً قبل في القلل  تقر سيوفٌ في ممالكها وما

أي ما تستقر مملكة سيف الدولة، وال تستقر سيوف يف مملكته، حىت يقلقل أعداءه، وتتحرك سيوفه 
  : مومثله أليب متا. دهراً يف رءوس األعداء

  أرى العفو ال يمتاح إالّ من الجهد  سأجهد عزمي والمطايا فإنّني

  الرماح وأيدي الخيل واإلبل طول  األمير بغى أمراً فقربه مثل

    

فإنه يطلب . ال تستقر اململكة حىت يفعل مثل ما فعله سيف الدولة: من مثل األمري ؟ وقيل معناه: معناه
  .طول الرماح وخيله وإبله، أي يقصد إليه برماحه وإبله: عليهأمراً بعيداً فيقرب هذا األمر 

  من تحتها بمكان التّرب من زحل  بعثتها همةٌ زحٌل وعزمةٌ

  .ويف بعثتها للعزمة. للهمة: واهلاء يف حتتها. خربه: واملكان. مبتدأ: زحل

!  التراب من زحل قرب عليه مرامه عزمة بعثتها مهة عالية، حبيث زحل حنت هذه اهلمة مبكان: يقول

  .أي أن ما بينها وبني زحل من البعد مثل ما بني زحل والتراب

 لملقّى النّصر مقتبل توحشٌ  على الفرات أعاصير وفي حلٍب

  .مجع إعصار، وهو غبار احلرب، ورهج اخليل: األعاصري

قتها سيف على الفرات غبار اخليل من كثرة احلروب والرتول عليها، ويف حلب توحش مبفار: يقول
معناه أنه حسن : وقيل. أي هو يف أول شبابه: مقتبل. الدولة، وهو ملقى النصر، ملقاه حيث توجه

  .تقبله العيون، وحتبه القلوب

  ويجعل الخيل أبداالً من الرسل  أسنّته الكتب الّتي نفذت تتلوا
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ولة، فجعل جواب كتبه أن أسنته تتلوا الكتب الواردة إليه من أخيه ناصر الد: أحدمها: فيه وجهان
  .فليته يف حمفل: وهذا مثل قوله. خروجه إليه بنفسه، وجعل خيله بدل رسله

أنه إذا كتب إىل األعداء فأسنته تتبعها، وإمنا يكتب إىل أعدائه ليعرفهم أنه متوجه إليهم، حىت : والثاين
ألنه يدل على اجلنب ال يكون خروجه اغتياالً؛ ألن هذا داخل يف الشجاعة من أن يقصدهم مفاجأة، 

  .واالغتيال، وهذه فائدة كتبه إىل أعدائه

 وما أعدوا فال يلقى سوى نفل  يلقى الملوك فال يلقى سوى جزر

  .أي كأم جزر يساقون إليه لينحرهم. هي مجع جزور: وقيل. مبعىن جمزور، أي مقطوع: جزر

  .لسيوفه، وما له غنيمة له ولعسكرهإنه كلما لقى ملكاً يف حرب قتله وغنم أمواله، فهي جزر : يقول

 الذّكر الهندي بالخلل صيانة  صان الخليفة باألبطال مهجته

هو : والذكر اهلندي. هي واحد، ومجعه أخلة: وقيل. مجع اخللة، وهي غاشية جفن السيف: اخللل
ضم إليه أن اخلليفة صان مهجة سيف الدولة مبا : واهلاء يف مهجته قيل لسيف الدولة ومعناه. السيف

  .من اجلند والفرسان، كما يصان السيف باخللل

ملا كان للدولة سيفاً جعل اخلليفة واألبطال جفناً، وفيه إشارة إىل أن االعتماد يف احلرب عليه واجلند 
  .فضلة، كما أن العمل للنصل دون اجلفن

، صيانة السيف اهلاء يف مهجته للخليفة أي أنه صان نفسه باألبطال الذين مع سيف الدولة: وقيل
  .باخللل؛ ألم يقاتلون عنه أعداءه مع سيف الدولة فيصونه عن األعداء

  والقائل القول لم يترك ولم يقل  الفعل لم يفعل لشدته الفاعل

إنه يفعل أفعاالً تعجز الناس عنها فيتركوا، أو أم مل يعرفوا ما يفعله من األفعال ومل يهتدوا : يقول
اال حاول البلغاء أن يقولوا مثلها فلم يقدروا على ذلك، ومل يأتوا ا على وجهها ومل إليها، ويقول أقو

. يتركوها؛ ألم تعرضوا هلا ومل يستوفوا ما فيها من أنواع الفصاحة، فهي غري مقولة وال متروكة

  : ومثله قوله من قصيدة أخرى

  فأنطق واصفيه وأفحما

فلم تقل، ومل تترك ألا إذا مل تعرف ال ميكن تركها، ألنه ما ال أنه يقول أقواال مل تعرف : وقيل معناه
  .يعرف، كما ال يفعل، ال يترك

  ضوء النّهار فصار الظّهر كالطّفل  الجيش قد غالت عجاجته والباعث



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        487

: وفاعله العجاجة ومفعوله ضوء النهار واهلاء يف عجاجته للجيش لفظاً، والطفل. أي أهلكت: غالت

  .آخر النهار

هو الذي يبعث اجليش العظيم الذي يستر غباره الشمس حىت يصري وقت الظهر مثل آخر : وليق
  .وقت املغرب: النهار

ومقلة الشّمس فيه أحير المقل  أضيق ما القاه ساطعها الجو  

أي أشد . هي على أصلها: وقيل. أي أن اجلو يضيق مبا القاه من الغبار. يف معىن ضيق: أضيق قيل
  .ء يف ساطعها للعجاجة ويف القاه للجو ويف فيه لساطعهاواهلا. ضيقاً

الذي هو أوسع األشياء، وإذا :  هو اهلواء- مبا يسطع عن غبار هذا اجليش - إن أضيق األشياء : يقول
وهذا الغبار أيضاً يغطي نور الشمس وقرصها حىت صارت عني ! كان اهلواء كذلك فما ظنك بغريه ؟

  ! غبار، فكيف أحوال سائر العيون ؟الشمس أحري العيون يف هذا ال

 تقابله إالّ على وجل فما  ينال أبعد منها وهي ناظرةٌ

  .للشمس، أو ملقلتها: واهلاء يف منها. فعل السيف: ينال

    

وهي ترى ذلك وتنظر إليه، فما تقابل هذه . أي أبعد من الشمس. إنه ينال ما هو أبعد منها: يقول
  .ويف سائر األوقات، إال وهي خائفة من أن يغري عليهاالشمس سيف الدولة عند طلوعها 

 الحزم بين النّفس والغيل وظاهر  قد عرض السيف دون النّازالت به

  .ترجع إىل سيف الدولة: أراد بالسيف نفسه، واهلاء يف به: قيل

اغتيال حاجزاً بني نفسه وبني . جعل سيفه عارضاً بينه وبني النوائب وقد لبس احلزم مظاهراً: يقول
  .عدوه، فحزمه سالح له كالسيف

  له ضمائر أهل السهل والجبل  الظن باألسرار فانكشفت ووكّل

  .إىل الظن: اهلاء يف له ترجع إىل سيف الدولة، وقيل

  .وكل ظنه بضمائر الناس، فظهرت له ضمائر أهل السهل واجلبل: يقول

   من بخلوهو الجواد يعد الجبن  الشّجاع يعد البخل من جبٍن هو

إنه يتجنب من البخل، كما يتجنب الشجاع من اجلنب، ويتجنب من اجلنب، كما يتجنب اجلواد : يقول
فشجاعته تريه أن البخل من مجلة اجلنب؛ ألن البخيل يبخل . من البخل، فأجرى البخل جمرى اجلنب
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ن البخل، وجوده وجوده يريه أن اجلنب خبل بالنفس فشجاعته متنعه م. مباله خوف الفقر، فهو جنب
  .مينعه من اجلنب

 أغذّ إليه غير محتفل وقد  يعود من كّل فتٍح غير مفتخٍر

  .التأهب: واالحتفال. أي أسرع إليه يف السري: أغذ إليه

إنه يفتح البالد ويعود، وال يفتخر مبا فعل وال يعتد به؛ ألنه يستصغر ما يفعله، ويسري إىل : يقول
  . وال مستعد هلم فيهزمهماألعداء مسرعاً غري مبال م

  وال يحصن درع مهجة البطل  يجير عليه الدهر بغيته وال

  .أي ال يعيب: الطلبة، وهي املطلوب، وال جيري: البغية

  .إنه الدهر ال مينعه مراده، والدرع ال حيفظ منه مهجة الشجاع إذا أراد قتله: يقول

  من الحللوجدتها منه في أبهى   إذا خلعت على عرٍض له حلالً

  .القصائد: أراد باحللل

كسوته مدائح من شعري، ألمجله حبسن ذكره يف اآلفاق، فاكتسبت منه مدائحي مجاالً، : يقول
  : ومثل هذا قول كثري. ولبست من عرضه حلالً وكماال، فصار هو الذي ينشر شعري

 للدر حسن وجهك زينا كان  الدر زان حسن وجوه وإذا

  كما تضر رياح الورد بالجعل  شادها ضررالغباوة من إن بذى

إن اجلاهل عن إدراكه وإدراك معناه، ال يعيب يف شعري، بل هو على أبلغ وجوه اإلحكام : يقول
واجلودة، وكما أن اجلعل إذا شم ريح الورد غشى عليه وليس ذلك لنقص الورد، بل هو خلبث نفس 

ستر جهله، وتدل على بالدة فهمه، كما يظهر الورد ووجه ضررها بالغيب أا تك . اجلعل ولؤم طبعه
  .لؤم طبع اجلعل واهلاء يف إنشادها للحلل

  وجربت خير سيٍف خيرة الدول  رأت كّل عيٍن منك مالئها لقد

واخلرية وإن كانت أفعل التفضيل، وهو ال يدخله اهلاء، فإا إمنا حذفت منه . اهلاء يف مالئها للعني
  .زيد خري الناس وهند خرية النساء: فيقالاأللف حلقت بغريها 

. الذي هو الدولة: كل عني نظرت إليك مألها حسنك وهيبتك، وملا كنت سيفاً كان جمربه: يقول

  .خرية الدول

  من الحروب وال اآلراء عن زلل  تكشّفك األعداء عن ملٍل فما
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آلراء عن زلل؛ ألن رأيك إن األعداء جربوك، فوجدوك ال متل حروم، وكذلك ال تكشفك ا: يقول
  .ال يكون خطأ أبداً

  تركت جمعهم أرضاً بال رجل  رجاٍل بال أرٍض لكثرتهم وكم

كم رجال من األعداء ضاقت األرض م لكثرم، فأفنيتهم، حىت صارت ديارهم خالية ليس : يقول
  .فيها رجل

  حتّى مشى بك مشي الشّارب الثّمل  ما زال طرفك يجري في دمائهم

قد أجريت دماءهم، وأكثرت من قتلهم، حىت كأن فرسك يتعثر فيهم؛ لكثرة جيفهم، ويتمايل : ليقو
  .بك كما يتمايل السكران الثمل

  فيما يراه وحكم القلب في الجذل  يا من يسير وحكم النّاظرين له

  .السرور: اجلذل

وِفيها ما تشتهِيه : "اىلإن األرض كلها له، فحيثما سار يرى سروراً، وهو مأخوذ من قوله تع: يقول
نيلَذُّ اَألعتو فُساَألن."  

  وفقت مرتحالً أو غير مرتحل  إن السعادة فيما أنت فاعله

إنه دعاء له بالتوفيق : وقيل. كل ما فعلته مقرون بالسعادة والتوفيق، سواء ارحتلت أو أقمت: يقول
  .على كل حال

 بنفسك في أخالقك األول ذوخ  أجر الجياد على ما كنت مجريها

    

كان سيف الدولة ترك الركوب مدة لعلة أصابته، : سألت املتنيب عن هذا فقال: عن ابن جين قال
  .البيت األول بيت هلذا املعىن: فحركته ذا، فعلى هذا

  .يعين أنك موفق الرأي فيما تفعله، ولكن الرأي أن ترجع إىل أمرك األول من الغزو والقتال

  قرع الفوارس بالعسالة الذّبل  ن مقٍل أدمى أحجتهام ينظرن

. أحجتها: ومفعوله. قرع الفوارس: مجع احلجاج، وهو العظم الذي فوق العني، وفاعل أدمى: األحجة

أي أن خيلك ينظرن من عيون قد أدماها . قرعك الفوارس: قيل مضاف إىل املفعول، ومعناه: وقرع
اللينة الكثرية االضطراب؛ ألا إذا شرعت للطعن يكون مرها بالرماح : قرعك الفوارس بالعسالة
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أي أن خيلك . إنه مضاف إىل الفاعل: وقيل. يعين أا معودة للقتال. على قرب احلجاج من الفرس
  .قد أدمى عيوا طعن الفرسان إياها؛ ألا تكون مقدمة ال توىل، فالطعن إمنا يقع على وجهها

  وال وصلت بها إالّ إلى أمل  فال هجمت بها إالّ على ظفٍر

كلما ركبت خيلك وصلت إىل ما ترجوه، وظفرت مبا تطلبه واهلاء يف ا : يقول. دعاء له بالظفر
  .للخيل

وقال ميدحه ويعتذر عن املسري معه وقد سأله السري معه يف الطريق، ملا سار لنصرة أخيه ناصر الدويل 
  : 337سنة 

  اد فيك مرادك المقداروأر  حّل حيث تحلّه النّوار سر

سر، : دعاء بلفظ اخلرب، ومعناه: قيل: وحل. مجع نور: وجيوز أن يكون النوار. النور والنوار واحد
  .حل النوار حيث حتله

  .سقاك اهللا الغيث حيث حللت حىت حيل هناك النوار: واملقصود

حاب فإذا حللت ببلد حيصل أنت الس: فيقول له. أنه جعل سقياً: إنه خرب على احلقيقة، ومعناه: وقيل
  .منك السقى، فيحصل بك النور والزهر

معناه أن األقدار ساعدتك على مرادك، وأرادت كما : وأما الصراع الثاين فأوىل فيه محله على الدعاء
  .تريد أنت

. النوار: وفاعل حل. أي أن األقدار، ال تريد إال ما تريد أنت: وجيوز محل املصراع الثاين على اخلرب

  .املقدار: اعل أرادوف

  حيث اتّجهت وديمةٌ مدرار  ارتحلت فشيعتك سالمةٌ وإذا

. قيل متصل املطر: ومدرار. مطر يدوم أياماً يف سكون ريح ورعد. والدمية. مبعىن اجتهت: توجهت

دعاء، ومعناه حيث قصدت صاحبتك السالمة، ودمية غزيرة تسقي حملك، وختضب : وشيعتك
  .مرتلك

 مرفوعةً لقدومك األبصار  ٍر عن مورٍدوصدرت أغنم صاد

إشارة إىل ما حيصل من السرور، ألن : مرفوعة لقدومك األبصار: وقوله. وهذا البيت أيضاً دعاء
  .األبصار إمنا ترفع عند ذلك
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نصب : أغنم ومرفوعة: إذا رجعت من مقصدك رجعت غامناً قد شخصت األبصار إليك وقوله: يقول
  .على احلال

 كأن صروفه أنصار حتّى   تحاول في العداوأراك دهرك ما

أراك دهرك من أعدائك ما تريده منهم، حىت تكون صروف الدهر أنصاراً لك، ومن : يقول داعياً له
  .مجلة أوليائك

 بحديثه األسمار وتزينت  أنت الذي بجح الزمان بذكره

  .ر األزمنة املتقدمةإن الزمان يفتخر بذكرك؛ ألن له فضالً على سائ: يقول. أي افتخر: جبح

أراد بالزمان أهله، واألمسار إذا تضمنت حديثك وحديث وقائعك تزينت، إذ فيها من العجائب : وقيل
  .أكثر مما يف األحاديث املوضوعة

 عفا فعطاؤه األعمار وإذا  وإذا تنكّر فالفناء عقابه

وله وإن وهب الملوك مواهب  ها أغبار درالملوك لدر 

واهلاء يف لدرها . مجع الغرب، وهو البقية بعد احللب: واألغبار. يرتل من اللنب الكثريأول ما : الدر
  .للمواهب

يعين أن أقل مواهبك أعظم من مواهب سائر . إن عطايا امللوك يف جنب إعطائك كاألغبار: يقول
  .امللوك

 وحمتاجون إليه، وإن أن عطايا امللوك هي بقايا عطاياه، ومعناه أنه أفضل منهم وهم دونه: وقيل معناه
  .صالم من صالته

 وتخاف أن يدنوا إليك العار  ما تخاف من الردى! للّه قلبك 

ملا فيه من القوة والشجاعة واهلمة اليت ال ختاف ! وأعظم أمر قلبك ! أي ما أعجب أمرك : هللا قلبك
  .ومع ذلك فأنت ختاف من أن يدنوا إليك العار! معها اهلالك 

وهو ! وأختاف من العار؟! أما ختاف من الردى ؟: تفهام حمذوفة يف املوضعني ومعناهألف االس: وقيل
  .دون الردى يف الصورة

  ويحيد عنك الجحفل الجرار  عن طبع الخالئق كلّه وتحيد

  .واخلالئق األخالق ومعناه أنك متيل عن دنس األخالق ودنس الطباع. قيل هو الدرن: الطبع
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. العسكر: واجلحفل. أي أنك متيل وتكره أخالق مجيع الناس. البشر: اخلالئقو. اخللق: وقيل الطبع

  .الذي جير الرماح: الذي جير نفسه أي بعضه بعضاً، وقيل: اجلرار

  .إنك تتجنب أخالق الناس، أو دىنء األخالق، مع أن العسكر العظيم إذا أتبعته مال عنك: يقول

 اته الجبارفي سطو ويذّل  يا من يعز على األعزة جاره

ومعناه أن جاره املستجري به يكون أفضل يف جواره من . قيل هي أوالده وسائر من يعز عليه: األعزة
وقيل أراد باألعزة امللوك أي أن جاره عزيز، له فضل على سائر امللوك، واألعزة، فال ميكن . أعزته

  .ل قوتهذليل لفض. وعدوه. ألحد من امللوك ضيمه، ويذل امللك اجلبار بسطوته

 اللّقاء وال يشطّ مزار دون  كن حيث شئت فما تحول تنوفةٌ

جيوز أن يكون : واملزار. أي ال يبعد: وال يشط. أي متنع: وحتول. املفازة البعيدة األطراف: التنوفة
  .كالزيارة، وجيوز أن يكون امساً ملكان الزيارة

ن يقصدك ملعروفك مفازة بعيدة، كن يف أي موضع شئت فما حيول بيين وبني قصدك، وبني م: يقول
  : وال يبعد على من يقصدك مستميحاً ومثله

  من عالج الشّوق لم يستبعد الدار

  : وله

  كن كيف شئت تسر إليك ركابنا

ويقرب المستار ينضى  وبدون ما أنا من ودادك مضمر المطي 

  . السريمبعىن املسري، وهو مفتعل منه، وجيوز أن يكون امساً ملكان: املستار

 فإنه - ومن ود إنساناً بعض ما أودك -ما أضمره لك من املودة واحلرص على اللحاق بك : يقول
  .يهز املطي يف اللحوق بك، ويقرب عليه املسري واملسافة البعيدة

إن ما لي علي قلقي إليه خيار  الّذي خلّفت خلفي ضائع  

نهم إن رغبت عنهم ضاعوا، فقلقي إليهم لوال أهلي الذين خلفتهم ورائي، لصحبتك، ولك: يقول
  .شغل قليب م، فمنعين من اختياري وإيثار صحبتك عليهم

  .وقيل أراد بالقلق االضطرار أي أين مضطر إىل الرجوع إىل أهلي ومايل مع هذا اختيار

العيال وكّل أرٍض دار لوال  وإذا صحبت فكّل ماٍء مشرب 
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.  أطيب من مصاحبتك؛ ألين إذا صحبتك فكل ماء مشربلوال العيال، ملا كان شيء عندي: يقول

ومثله . أي طيب زالل، وكل بلد يكون داراً يل؛ ألن كل راحة معك وكل عيش يتهيأ بك وبصحبتك
  : قول اآلخر

 تسير بشكرها األشعار صلةٌ  األمير بأن أعود إليهم إذن

  وخيرهما ما كان عوناً على الزمن  إال بلدة مثل بلدة وماهي

إن أذن األمري بالعودة إىل أهلي عددت ذلك صلة من صالته، أشكره عليها، وأسري األشعار : وليق
وفيه تنبيه على أن الوقت وقت الصلة وعلى التحقيق أن سيف الدولة قدر رضى باإلذن من . بذكرها

  .غري اقتران صلة

  :ل قا338وقال يرثى عبد اهللا بن سيف الدولة بحلب وقد توفى بميافارقين سنة 

 الّذي يضني كذاك الّذي يبلي وهذا  بنا منك، فوق الرمل، ما بك في الرمل

وقوله منك أراد من الغم . اإلمراض: طول املرض، واالضناء: والضنا. األرض والتراب: الرمل ها هنا
  .عليك، فحذف املضاف

ل الضنا، مثل ما حتت التراب تبلى وحنن فوقه نضىن، فبنا من الغم عليك فوق األرض من طو: يقول
بك حتتها من طول البلى، فهذا احلزن الذي بنا يضنينا ويهزلنا، مثل املوت الذي يبلى جسدك ويفرق 

  .أوصالك، فنحن أموات يف صورة األحياء

  إذا عشت فاخترت الحمام على الثّكل  أبصرت الّذي بي وخفته كأنّك

كأنك أبصرت قبل موتك ما يب : ة فيقولخياطب الولد على لسان سيف الدول! فقد احملبوب : الثكل
وخفت أنك إن عشت تبتلى بثكل ولد كما ابتليت أنا ! اآلن من احلزن عليك، فرأيته أشد من املوت 

  .ويصيبك من أمل احلزن مثل ما أصابين، فاخترت املوت على الثكل! بثكلك 

  دموع تذيب الحسن في األعين النّجل  خدود الغانيات وفوقها تركت

تركت النساء الغانيات يبكني عليك، حىت قرحت أجفان وذهب حسن عيون، وإمنا اختار : ليقو
لفظ اإلذابة، ألن حسن العيون ملا كان كأنه يذهب بالبكاء على تدرج األيام، ومل يذهب دفعة واحدة 

  .كان لفظ اإلذابة أبلغ من قوله تزيل احلسن أو تذهب احلسن

وب يف معىن السيالن، والدمع سائل، فكما أن احلسن سال مع الكحل، إمنا قال تذيب؛ ألن الذ: وقيل
  .فيزول حسن الكحل ويبقى حسن الكحل، وكأن احلسن قد ذاب ونقص
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  وقد قطرت حمراً على الشّعر الجثل  الثّرى سوداً من المسك وحده تبّل

    

  .إىل املسكواهلاء يف وحده يرجع . الكثري اتمع: والشعر اجلثل. تبل أي من الدموع

أن دموعهن كانت تقطر من أجفان محراً؛ المتزاجها بالدم، فإذا سقطت على شعورهن : معناه
الكثرية املنتشرة، ألجل املصيبة، املسترسلة على خدودهن، خالطها ما يف شعورهن من املسك، 

  .فاسودت، فوصلت إىل الترب سوداء من املسك

  .من املسك وحده فيه وجوه: وقوله

ناه أن سواد دموعهن ليس ألجل الكحل، ألن مستغنيات عن التكحل بالكحل، فليس ذلك مع: قيل
  .السواد إال ألجل املسك فقط

أن يستعملن الكحل ألجل املصيبة، فاسودت دموعهن باملسك الذي استعملته قبل املصيبة : والثاين
  .وكان قد بقيت رائحتها وأجزاؤها على شعورهن

 أن من بنات امللوك، فلم يستعملن من الطيب إال املسك اخلالص، دون ما أنه إشارة إىل: والثالث
  .خيلط به من أنواع الطيب

  وإن تك طفالً فاألسى ليس بالطّفل  تك في قبر فإنّك في الحشا فإن

فكأنك حال يف ! إن مت، ودفنت يف القرب، فقلوبنا معمورة بذكرك، وأحشاؤنا حمترقة حبزنك : يقول
  !  كنت طفال، فإن حزننا عظيم عليك قلوبنا، وإن

  ولكن على قدر المخيلة واألصل  ال يبكي على قدر سنّه ومثلك

  .العالمة، وأصله يف السحاب الذي يطمع منه املطر: الفراسة، وقيل: املخيلة

ليس نبكي عليك على مقدار سنك، ولكن على مقدار أصلك، وكرم منصبك وعلى ما يتفرس : يقول
  . احلميدة، وما كنا نتوقعه منك من امللكمنك من اخلصال

  نداهم ومن قتالهم مهجة البخل ؟  من القوم األلى من رماحهم ألست

. ورده إىل لفظ القوم. من القوم الذي: وروى. مبعىن الذين: واألىل. استفهام، ومعناه التقرير: ألست

  .أراد الذين، فحذف النون: وقيل

ألست من القوم الذين يقتلون البخل : ما قال ابن جين ومعناه: اأحدمه: يف هذا البيت معنيان: قيل
وعلى هذا روى من رماحهم . بنداهم ؟ فكأن نداهم من مجلة رماحهم، يطعنون به يف مهجة البخل
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  .نداهم

. أن سخاءهم؛ ألم يغريون برماحهم على أعدائهم، ويغنمون أمواهلم ويهبون منها املواهب: والثاين

أم يهبون املواهب العظيمة حىت يكون البخالء : يعين. البخل من مجلة قتالهم: وقالمث استأنف معىن 
  .أسخياء، فال يكون يف الدنيا خبيل وال خبيلة

  ولكن في أعطافه منطق الفضل  صمت اللّسان كغيره بمولودهم

  .وهو الكالم الفاصل بني احلق والباطل: بالضاد والصاد. منطق الفضل، والفصل: روى

وخمايل ! مولودهم ال يتكلم يف املهد، كسائر األطفال، ولكن دالئل الفضل ناطقة من أعطافه : وليق
  .النجابة موجودة يف مشائله، فكأا مقام النطق

  ويشغلهم كسب الثّناء عن الشّغل  علياؤهم عن مصابهم تسلّيهم

 ويشغلهم اكتساب الثناء عن إذا أصابتهم مصيبة فإن علياءهم وسالمتها، تسليهم عن املصيبة،: يقول
  .كل شغل سواه

  وأقدم بين الجحفلين من النّبل  بالء بالرزايا من القنا أقّل

يقدم قومه وإن كان من أقدم : من قدم يقدم إذا سبق، ويف القرآن: أي أقل مباالة، وأقدم: أقل بالء
  .فعلى حذف الزوايد

ال يتصور فيها املباالة، وال ختشى من الكسر، وإم إم أقل مباالة باملصائب من الرماح اليت : يقول
  .أشد تقدما بني اجليشني من السهام اليت هي أسبق األسلحة

 نصٌل والشّدائد للنّصل فإنّك  عزاءك سيف الدولة المقتدى به

نعت لسيف الدولة يعين يا سيف الدولة : نصب على اإلغراء أي الزم عزاءك، واملقتدى به: عزاءك
  .نعت للعزاء املقتدى به: وقيل. دى بهالذي يقت

أنت قدوة لنا يف صرب أو جزع، فالزم صربك، فإن سيف الدولة من شأنه مالقاة الشدائد، وقلة : يقول
  .املباالة بالضرب والثلم، وترك اجلزع عند لقاء الكرائه

وارم في أهل  من الهيجاء في كّل منزٍل مقيمكأنّك من كّل الص  

  .افرضد املس: املقيم

وكأا عشائرك وأهلك؛ ألنك ! إنك مقيم يف حروب، يف كل مرتل، فكل حرب كأا مرتلك : يقول
معناه : وقيل. سيف والسيوف منازهلا احلروب، وعشائرها السيوف، فأنت أبداً يف دارك، وبني قومك
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لرجل أنك من قلة مباالتك باحلروب كأا مرتلك، وكأن السيوف أهلك، حيث تسكن إليها سكون ا
  .إىل أهله؛ ألا حتيد عنك وال تعمل فيك بل تعمل يف أعدائك

 عقالً والقلوب بال عقل وأثبت  ولم أر أعصى منك للحزن عبرةً

    

وأعصى عند احلزن عربة منك، وال أثبت عقال عند ! ما رأيت إنساناً أصرب على املصائب منك : يقول
  .شدة؛ ألنه أبداً ثابت ال يعتريه الطيش واخلفة

  وتنصره بين الفوارس والرجل  المنايا عهده في سليله تخون

  .الولد: السليل

إن املنية عاهدته على أن تنصره يف احلروب، مث ختون عهده يف ولده، فكيف جتمع بني اإلحسان : يقول
  !! لوال تقلب أحواله ! واإلساءة ؟

  لويبدو كما يبدو الفرند على الصق  على مر الحوادث صبره ويبقى

  .ماء السيف، وجوهره: الفرند

  .إن احلوادث تظهر صربه، وكرم أصله، كما يظهر الصقل جوهر السيف ورونقه: يقول

  ففيه لها مغٍن وفيها له مسلى  كان ذا نفٍس كنفسك حرٍة ومن

  .للنفس: ملن والتأنيث: صفة لنفس، والتذكري: حرة

نفسه عن تعزية غريه عليه، وعن كل شيء، من كانت له نفس حرة مثل نفسك، ففيه ما يغىن : يقول
  .ويف نفسه ما يسليه عما جيده من اهلموم واملصائب

  يصول بال كٍف ويسعى بال رجل  الموت إال سارقٌ دقّ شخصه وما

كالسارق الذي دق شخصه دقة، ليس له يد وال رجل، ولو كان أراد . ال عيب لك، فاملوت: يقول
معناه أن السارق يستحق القطع، واملوت ليس : ى غضبك، وقيلأن جياهرك وظهر شخصه مل يقدر عل

  .له حمل القطع من اليد والرجل

 ويسلمه عند الوالدة للنّمل  يرد أبو الشّبل الخميس عن ابنه

 ما مل ينبت عليه الشعر - إن ولد األسد جيتمع عليه النمل : ويقال. األسد، والشبل ولده: أبو الشبل
  . األسدة إال يف ثجة؛ هرباً من ذلك فيقتله، وهلذا ال تلد-

مثلك ومثل املوت، كمثل األسد والنمل، فإنه يدفع اجليش عن ولده، وال يقدر أن مينعه من : فيقول
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النمل، وليس ذلك لعجز األسد، ولكن لقلة قدر النمل ودقة شخصه، وكذلك أنت، لو ظهر لك 
  .ذلك على عدم شجاعتكاملوت ملنعته، ولكنه يأيت من حيث ال يراه أحد، وال يدل 

  إلى بطن أم ال تطرق بالحمل  بنفسي وليد عاد من بعد حمله

  .أي ولدت: طرقت: إذا نشب فيها، مث يتسع فيقال: طرقت املرأة بالولد

نفسي فداء هلذا املولود الذي انفصل عن بطن أمه إىل بطن أم ليست كاألمهات يف الوالدة، أي : يقول
معناه عاد إىل بطن أم ال تلد أبداً، يعين أنه ال خيرج منها، فكأنه : وقيل. ةأنا ليست بأم على احلقيق

  .لقصر أيامه كأنه انتقل من بطن أمه إىل القرب: يقول

  وصد وفينا غلّة البلد المحل  وله وعد السحابة بالروى بدا

  .الروى بالفتحة على املصدر من روى يروي روى، وبالكسر هو املاء الكثري

شبهه . كانت خمايله تعدنا جبوده وأفضاله، كما تعدنا السحابة بالغيث، فمضى عنا وخيب آمالنا: يقول
  .من غري شيء! بسحابة نشأت على بلد خرب مث أقلعت 

  إلى وقت تبديل الركاب من النّعل  مدت الخيل العتاق عيونها وقد

  .جله إىل الركابكانت اخليل تنتظر كربه، لتتشرف بركوبه إياها، وبتنقله ر: يقول

  وجاشت له الحرب الضروس وما تغلى  له جيش العدو وما مشى وريع

: والضروس. أي هاج وارتفع: أي قلبه، وجيش العدو، وجاش: جاش العدو: وروى. أفزع: ريع

  .الشديد

 وهاجت له احلروب الشديدة وارتفعت قبل! إن أعداء أبيه خافوا منه وهو بعد يف املهد مل ميش : يقول

غلياا، وروى وما يقلى من قليت بالقلة أقلى ا، وقلوت أقلو يعين أم خافوه قبل أن يبلغ إىل أن 
  .يقلى بالقلة

  ويأكله قبل البلوغ إلى األكل  أيفطمه التّوراب قبل فطامه

التراب والتوراب، والتريب والتورب، والترباء كل ذلك : قال األصمعي. لغة يف التراب: التوراب
  .مبعىن

يقول ذلك على معىن اإلنكار ! وأكله التراب قبل وقت أكله ! فطمه التراب قبل أوان فطامه : يقول
  .والتأسف

  ويسمع فيه ما سمع من العذل  يرى من جوده ما رأيته وقبل
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يوم يجمع اللّه : "ويف القرآن. وإمنا جاز إضافة الظرف إىل الفعل لقلة متكنها. مضاف إىل يرى: قبل
فيكون يف . وقبل أن يرى: إن فيه إضمار أن وتقديره: وقيل". يوم ال تمِلك نفْس ِلنفٍْس"، "الرسل

  .يف يسمع الرفع، والنصب. فعلى هذا جيوز. أي وقبل رؤيته، فتجرى اإلضافة على باا: معىن املصدر

عفاة، وعذل العذال، فيه من قصد ال! كيف جآءت قبل أن يرى من جوده ما رأيته من جودك ؟: يقول
  .ما رأيت ومسعت

    

  ويمسى كما تمسى مليكاً بال مثل  كما تلقى من السلم والوغى ويلقى

أكله التراب قبل أن يلقى من الصلح والوغى مثل ما نلقى، وكذلك قبل أن يسمى مليكاً بال : معناه
  .مثل، كما أنت تسمى كذلك اآلن

   أطرافهن من العزلوتمنعه  تولّيه أوساط البالد رماحه

  .رماحه، ومفعوله األول اهلاء من توليه، والثاين أوساط البالد: فاعل توليه

. مات قبل أن توليه أطراف الرماح أوساط البالد واملمالك، ومتنعه أطراف الرماح من العزل: يقول

  .طابق بني أوساط البالد، وأطراف الرماح، وبني الوالية، والعزل

  تفوت من الدنيا وال موهٍب جزل  لى غر رغبٍةلموتانا ع نبكّى

  .نبكي على من مات منا، ومل يفته من هذه الدنيا حظ له خطر يوجب األسف على مفارقته: يقول

  تيقّنت أن الموت ضرب من القتل  ما تأملت الزمان وصرفه إذا

فإذا مات اإلنسان فكأن إذا تأملت أحوال الزمان، رأيت أنه عدو لإلنسان، فلذا حياربه، : يقول
  .الزمان قتله وظفر به

وأسبابه خمتلفة، فالختالف األسباب اختلفت تسميته، فبعضه يسمى ! معناه أن املوت كله قتل : وقيل
  .وهو ما كان على الفراش: قتالً، وبعضه موتاً

  وهل خلوة الحسناء إال أذى البعل ؟  الولد المحبوب إالّ تعلّة هل

  .به اإلنسانما يعلل : التعلة

فإن اخللة باملرأة ! السرور بالولد ليس شيئاً يدوم، وإمنا هو شيء يعلل به املرء نفسه مث ينقطع : يقول
احلسناء ليس إال أذى البعل، من حيث يؤدي إىل أذى شديد؛ ألن غم موت الولد أكثر من السرور 

  .ذه اللذة، فسمى تلك اخللوة بأسرها أذى ملا يؤدي إليها
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عناه أن الذى فيها أكثر من حيث املؤن والكلف والغرية عليها، واالشتغال بذلك مينع من م: وقيل
  .اكتساب اد واألجر، فإذا كان هاتان اللذتان ال حقيقة هلما، فما سوامها أوىل بذلك

  فال تحسبنّي قلت ما قلت عن جهل  ذقت حلواء البنين على الصبا وقد

  .احلالوة: احللواء

  .دت يف حداثة سين، وجربت حالوة األوالد فال تظنن أين قلت ذلك عن جهلقد ول: يقول

  وما تحسن األيام تكتب ما أملي  تسع األزمان علمي بأمرها وما

علمي بالدهر أكثر من أحواله، فأزمانه ال تسع علمي مبا أعلمه منه، ولو أمليت ما أعلم من : يقول
  .أحواهلا مل حتسن أن تكتبه

  حياةٌ وأن يشتاق فيه إلى النّسل  ٌل أن يؤمل عندهالدهر أه وما

  .وليس بأهل أن يشتاق فيه إىل الولد! الدهر ليس بأهل أن يؤمل عنده حياة؛ لقلة وفائه : يقول

  .وقال ميدحه ارجتاال، وقد سئل عن وصف فرس يهديه إليه

 أن الجياد فيها ألوف ولو  موقع الخيل من نداك طفيف

  .حلقرياليسري ا: الطفيف

  .اخليل عند جودك ال قدر هلا، ولو وهبت منها ألوفا الستقللتها، ومل تعتد ا: يقول

 وذاك المطهم المعروف ف  ومن اللفظ لقطةٌ تجمع الوص

  .هو احلسن التام اخللق، الذي كل عضو منه حسن على انفراده: الفرس املطهم

أتى بوصفه على وجه اإلمجال، .  املعروفمن األلفاظ لفظ جيمع مجيع األوصاف، وهو املطهم: يقول
  .فجمع الوصف يف أقل األلفاظ وأوجزها، ومل يذكر الوصف على سبيل التفصيل

كّل ما يمنح الشّريف شريف  ما لنا في النّدى عليك اختيار  

أي ليس االختيار يف ذلك إلينا فأنت كرمي، وكل ما متنحه شريف : ما لنا يف الندى اختيار: يقول
  .مثلك

  : دمهاء وكميت: وقال ميدحه وقد خريه بني فرسني

  ومن له في الفضائل الخير  دهماء تين يا مطر اخترت
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  .دمهاء هاتني: مضاف إىل تني أي: دمهاء

أي يا من له يف الفضائل . اخترت الدمهاء من هاتني الفرسني، ومساه مطرا على املبالغة يف اجلود: يقول
  .مجع خرية: واخلري. االختيار

  يصدق فيها ويكذب النّظر  فالت العيون وقد وربما

  .أي أخطأت وضعفت، واهلاء يف فيها للدمهاء املختار، أو جلملة اخليل: فالت

أنا اخترت منها هذه الدمهاء؛ ألا أحسن يف عيين، ورمبا مل تكن كذلك بل غريها خري منها؛ : يقول
  .قلت ما رأيتفإن العني رمبا كذبت يف النظر، ورمبا صدقت، وقد 

 ما عيب إالّ بأنّه بشر  أنت الّذي لو يعاب في مٍإل

  .مجاعة األشراف، والسادة: املأل

لو عابك عائب فيما بني املأل، مل جيد لك عيباً إال كونك من البشر، ومعناه ال عيب فيك؛ ألن : يقول
  .هذا ليس بعيب

    

 وسمر الرماح والعكر ل  وأن إعطاءه الصوارم والخي

  .وهي ما بني اخلمسني إىل املئة من اإلبل: مجع عكرة: لعكرا

إال كونك من البشر، وأنك تعطى السيوف، واخليل، ! لو عابك عائب ما وجد فيك عيبا : يقول
  : ومثله قول اآلخر. وهذا ليس مما يعاب. والرماح، واإلبل الكثرية

  جواد فما يبقى من المال باقيا  عيب في أخالقه غير أنّه وال

 يقلّون كلّما كثروا له  أعدائه كأنّهم فاضح

يفضح أعداءه بالقهر، وإظهار عجزهم، وكلما اجتمعوا عليه كان على كسرهم أقدر، فكأم : يقول
  .عند كثرم يقلون له، وكأن كثرم سبب قلتهم

يف حد القلة، معناه أم كلما كثروا وازدادوا فضالً، إذا قيسوا به صاروا إىل اإلضافة إليه : وقيل
  .وصار فاضحاً هلم

  ومخطٌئ من رميه القمر  أعاذك اللّه من سهامهم

  : وقال يشكره وقد أمر سيف الدولة بإنفاد خلع إليه

  خلع األمير وحقّه لم نقضه  فعلت بنا فعل السماء بأرضه



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        501

  .أراد به املطر: اهلاء يف أرضه للسماء، ذكره ألنه أراد السقف، وقيل

  ".فَإنها ال تعمى اَألبصار: "ناية األمري، فأضمره قبل الذكر، كقوله تعاىلإنه ك: وقيل

إن خلع األمري قد زينتنا وكستنا بأنواع الوشى، كما يكسو املطر، األرض، ويزينها بأنواع : يقول
 األنوار، وألوان األزهار، وحنن مل نقض حق األمري من اخلدمة، ومل أقدر على أن أمدحه مبا يليق

  .بأوصافه، لقصور املدائح عن أوصافه

ة نسجها من لفظه فكأنحسن نقائها من عرضه  صح وكأن  

: والعرض. شبه صحة نسج هذه اخللع بصحة معاين املمدوح يف لفظه، وشبه نقاءها من الدنس بعرضه

  .ميدح به الرجل، أو يذم

  في الجود بان مذيقه من محضه  وإذا وكلت إلى كريٍم رأيه

  .اخلالص: واحملض. املشوب: يقاملذ

إذا جعلت إىل كرمي رأيه، وفوضته إليه، يف اجلود والكرم، ظهر لك اخلالص من املشوب، : يقول
  .والطبيعي من التكلفي

  : وقال ميدح سيف الدولة

  لوال ادكار وداعه وزياله  الحلم جاد به وال بمثاله ال

والكناية يف به ومثاله . زال زواال وزياالً: يقال. الهو الزو: وقيل. وهي املفارقة: املزايلة: الزيال
  .مثال احلبيب: واملثال. إن الكنايات ترجع إىل احلبيب: وقيل. ووداعه وزياله للخيال

أي خياله، لوال أين أطلت : إن النوم مل يسمح يل برؤية هذا احلبيب، وال أهدي النوم إيل مثاله: يقول
  .ت يف النوم ما كان هاجساً يف خاطري، من ذكره وذكر وداعهالفكرة بذكر وداعه ومفارقته، فرأي

فإن كان الضمري للكناية، فمعناه لوال تذكري لوداعه ليالً واراً، لكان النوم ال يسمح يل ذا اخليال، 
  : يشبه قول الطائي! ال مثال اخليال 

  فكر إذا نام فكر القوم لم ينم  الخيال لها بل أزاركه زار

  : رومثله آلخ

 إليه ناظر العين مركبا وقاد  وما زال حتّى سهل الشّوق طرقه

كانت إعادته خيال خياله  المعيد لنا المنام خياله إن 
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 ليس خياله، بل كان خيال - عوداً على بدء - أن ما أرانا املنام من خيال احلبيب : أحدها: له معان
نبهنا، ويف نفوسنا طيب ذلك اخليال، فلما أردنا خياله بعد الفراق؛ فأ: خياله؛ ألن النوم أرانا أوال

  .كان خيال اخليال الذي أراناه قبل ذلك، فاألول خيال احلبيب والثاين خيال ذلك اخليال: النوم ثانياً

أنا كنا تذكرناه بعد فراقه، وأدناه يف عيوننا، فكأنه مل يغب عنا، فما رأيناه يف النوم خيال ذلك : والثاين
  . نراه بالفكر والوهماخليال الذي كنا

أن لقاء احلبيب صار خياال لبعد العهد، وتطاول األيام على هجره، فلما رأيته يف املنام فكأين : والثالث
  .رأيت خيال خياله؛ ألن صورته كانت لنا كاخليال؛ لزوال االنتفاع، كما ال ينتفع باخليال

  من ليس يخطر أن نراه بباله  يناولنا المدام بكفّه بتنا

  .اهلاء يف نراه وبباله ملن وهو اخليال

رأيت يف النوم كأين أشرب املدام من كف حبيب، ليس خيطر على باله أن نراه؛ لبعده عين : يقول
  .وقلة تفكره يف، وخلو قلبه عن ذكرى، فضال من أن يسقيين املدام بكفه

  وننال عين الشّمس من خلخاله  الكواكب من قالئد جيده نجني

وشبهه بالكواكب يف احلسن والصفاء، وشبه اخللخال بعني . الدر الذي يف العقود: كبأراد بالكوا
  .الشمس؛ ملا عليه من احلمرة واالستدارة

    

وإذا ملست ! أراد بذلك بعد التناول، فكنت إذا أجلت يدي بني قالئده فكأين نلت الكواكب : وقيل
  .موضع خلخاله فكأين ملست عني الشمس؛ لتعذر الوصول

 طي الفؤاد الواله وسكنتم  م عن العين القريحة فيكمبنت

املتحري : الواله. وقد جاء مثله يف الشعر. اهلاء يف الواله أصلية، وقد استعملها وصال، وهو جائز
  .الذاهب العقل

بعدمت عن عيين القرحية بالبكاء عليكم، ونزلتم وسط القلب املتحري لفراقكم، فإن مل أركم بعيين : يقول
  .م بقليب وخاطريرأيتك

  وسمحتم وسماحكم من ماله  فدنوتم ودنوكم من عنده

اهلا يف عنده وماله للفؤاد، كأن الدنو من قليب؛ ألنه هو الذي أدناكم مين، ومسحتم علي بالوصال 
  .والزيارة، وكأن هذا السماح من مال قليب؛ إذ لوال تفكره ملا زرمتوين، وذكر املال ملا ذكر السماحة
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  إذ كان يهجرنا زمان وصاله  بغض طيف من أحببتهأل إنّي

  .فعل الطيف، واهلاء يف وصاله ملن وهو احلبيب: يهجرنا

إين أبغض خيال حبييب يف النوم؛ ألين إمنا أرى خياله أيام هجر احلبيب، فوصال اخليال إمنا : يقول
  .تغال قلبه بذكرهيكون عند بعد احلبيب؛ ألن اإلنسان إمنا يرى خيال احملبوب عند فراقه واش

 فحدثن من ترحاله فارقته  مثل الصبابة والكآبة واألسى

إين أبغض طيف احلبيب؛ ألن رؤيته تكون بعد الفراق، كما أبغض هذه األشياء؛ ألا حدثت : يقول
: الشوق، والكآبة: والصبابة. بعد فراقه، فالطيف ملا كانت رؤيته بعد فراق احلبيب كانت هذه األمور

  .احلزن أيضاً: االستكانة واألسىاحلزن و

 عفّتي ما ذقت من بلباله من  وقد استقدت من الهوى وأذقته

  .اهلاء يف بلباله للهوى

ملا حريين وقتلين شوقه أخذت القود منه؛ من حيث أين ملا ظفرت مبن أهواه، عففت عنه، : يقول
  .احلريةفأذقت اهلوى من مرارة الصرب عن احلبيب، مثل ما أذاقين من الشوق و

  تستجفل الضرغام عن أشباله  ذخرت لكّل أرٍض ساعةً ولقد

  .أي أوالده: ربه وتستعجله يف اهلرب عن أشباله: تستجفل الضرغام

خبأت لكل أرض ساعة صعبة من احلرب، حبيث تزعج األسد وتستعجله عن أوالده، وحتوجه : يقول
  !.إىل اهلرب خوفاً على نفسه، وال يبايل بولده 

  ضرب يجول الموت في أجواله   الوجوه بها الوجوه وبينهاتلقى

واهلاء يف ا . نواحيه: أجواله: وقيل. مجع اجلول، وهو مصدر جال جيول جوال وجوالنا: األجوال
  .ويف بينها للوجوه ويف أجواله للضرب. للساعة، وقيل لألرض: قيل

هم وجوه بعض ضرباً، يدور املوت ذخرت لكل أرض ساعة تلتقي فيها الفرسان، ويضرب بعض: يقول
  .يف نواحي هذا الضرب

  وسقيت من نادمت من جرياله  خبأت من الكالم سالفةً ولقد

أرق اخلمر وألطفها، وهو ما جيري من العصري قبل أن يعصر، وهو يضرب إىل : السالفة والسالف
  .لوا: وقيل. خلمرةنفس ا: اجلريال: وقيل. ما كان أمحر، وهو دون األصفر: الصفرة، واجلريال
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خبأت لسيف الدولة أحسن الكالم وأبدعه، ومدحت غريه مبا هو دونه، الذي مل أتعب فيه : يقول
  .فكراً، ومل أبدع فيه معىن

  برزت غير معثٍّر بجباله  تعثّرت الجياد بسهله وإذا

  .أي سبقت: وبرزت. اهلاء يف قوله جبباله وسهله للكالم

اخلطباء يف السهل من الكالم، برزت عليهم، ومل أتعثر يف الصعب البعيد إذا تعثر غريي من : يقول
وشجاعته، وأن غريه ال . وصف يف ذلك فروسيته: وجعل الكالم سهال وجبال جمازاً، وقيل. املرام

  .يقاومه

 معتاده مجتابه مغتاله  وحكمت في البلد العراء بناعٍج

اخلالص : والناعج.  اخلايل الذي ال نبت فيه:حتكمت وصرت فيها كما اخترت والبلد العراء: أي
عائد إىل البلد، وكذلك : سريع السري، ومعتاده؛ أي قد تعود السري، واهلاء: وقيل. البياض من اإلبل
  .أي تغوله ولكه وتفنيه بسريه: أي قاطعه بسريه، مغتاله: فيما بعده، جمتابه

 وقت جمامها وكالله ويزيد  يمشي إذا عدت المطي وراءه

: والكالل. الراحة: واجلمام. ويف مجامها للمطي. للناعج: فعل الناعج واهلاء يف وراءه وكالله: ميشي

  .اإلعياء

إذا مشى هذا الناعج كان مشيه مثل عدو املطي خلفه، ويكون أزيد من ذلك أيضاً، وذلك يف : يقول
  !! وقت راحة املطي وكالل هذا الناعج، فكيف يكون سريه وقت اجلمام ؟

 متجفّالً بعقاله فيفوتها  تراع غير معقّالٍت حولهو

    

  .أي سريعاً: متجفال. أي ختوف املطي: وتراع

  .إن هذا الناعج إذا كان معقوال بعقاله فإنه يسبق سائر املطي، وهن غري معقوالت: يقول

  .إن هذا الناعج يفزعها ويثريها وهو معقول ويسبقها: قيل. وتراع: وفائدة قوله

  .د أا تفزع وختوف بقطع املفاوز، وال يفزع هذا الناعج بل يسبقها إىل حيث يريد صاحبهأرا: وقيل

  .معناه أا تفزع من شيء أفزعها، وهي غري معقوله، ويفرق هو معقوال، فإنه يسبقها يف العدو: وقيل

  وغدا المراح وراح في إرقاله  النّجاح وراح في أخفافه فغدا
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  .النشاط وراح، الثاين فعل املراح: واملراح. وراح فعل النجاح. سريعضرب من السري ال: اإلرقال

أي أن من ركبه ظفر مبا طلب وأدرك ما أراد، . إن النجاح غدا وراح يف أخفاف هذا الناعج: يقول
أي أنه مبارك حيثما . فهو أبدا مرح نشيط! أي ال يلحقه كالل : وكذلك النشاط غدا وراح يف سريه

  .، فنشط ومرحتوجه أدرك ما حوله

  وشققت خيس الملك عن رئباله  دولة هاشٍم في سيفها وشركت

  .واهلاء يف سيفها للدولة ويف رئباله للخيس أو للملك. األمجة: واخليس. األسد: الرئبال

أي كان يل حظ فيه كما للدولة فيه حظ، : صرت شريكاً مع دولة هاشم يف سيف الدولة: يقول
  . إىل أسده، فجعله أسداً وامللك خيساً لهوشققت أمجة امللك حىت وصلت

 الفريسة خوفه بجماله ينسى  عن ذا الّذي حرم اللّيوث كماله

يتعدى إىل مفعولني، فنصب الفريسة على أنه مفعوله : وينسى. عن ذا الذي الذي بدل عن املبدل
  .األول وخوفه املفعول الثاين

أي ليس هلا كما له؛ ألنه يفضلها خبالئق : شققت أمجة امللك عن أسد منع الليوث كما له: يقول
إن هذا األسد إذا افترس فريسة : كثرية، وليس لليوث إال اإلقدام، وهذا فيه كل خصلة مجيلة، مث قال

أي أا إذا رأت مجاله يشغلها مجاله عما يلحقها من اخلوف عن ! أنسى هذه الفريسة خوفه جبماله 
  .افتراسه، والليوث تكون قبيحة املنظر

  وترى لمحبة وهي من آكاله  وتواضع األمراء حول سريره

  .األمراء: مجع أكل، وهو الذي يؤكل، وهي ضمري: اآلكال

. إن األمراء يتواضعون حول سرير سيف الدولة ويظهرون املودة له، وهم من قتاله وفرائسه: يقول

ن األمراء حيبونه حباً مفرطاً، فلفرط هي ضمري احملبة أي أ: وقيل. يعين أم يظهرون املودة خوفاً ال حباً
  .حبهم ال يلتمسون منه العطاء ويرون من مجلة أرزاقه إياهم احملبة؛ ألم يرون حمبته فخراً وذخراً

 نواله، وينيل قبل سؤاله ل  ويميت قبل قتاله، ويبشّ قب

ل القتال، ويظهر يعين أنه يقتل أعداءه باخلوف قب. يعيش، ومييت: ويعيش فيكون قد طابق بني: وروى
  .السرور بالعطاء، ويعطى قبل السؤال

ياح إذا عمدن لناظٍر إنأغناه مقبلها عن استعجاله  الر  
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اسم الفاعل من نظر واهلاء يف أغناه واستعجاله : هو ناظر العني، وقيل: والناظر. أي قصدن: عمدن
  .للناظر ويف مقبلها للرياح

سؤال واالستعجال، كما أن الرياح إذا قصدت لناظر ال حيتاج إنه ال حيتاج يف إعطائه إىل ال: يقول
الناظر يف حال إقباهلا إىل االستعجال بل تصل إىل كل أحد وإن مل يستعجلها، فكذلك هو يعطى قبل 

  .السؤال

  حتّى تساوى النّاس في إفضاله  ومن على الملوك بعفوه أعطى

ماله، وعفا عن امللوك؛ بأن أسرهم مث أطلقهم نعمه قد عمت الناس كلهم، فأعطى العفاة من : يقول
  .وعفا عنهم، أو ترك قتلهم والتعرض هلم، فكلهم تساووا يف فضله

  واله: والى فأغنى أن يقولوا  غنوا بعطائه عن هزه وإذا

  .واهلاء يف منه للعطاء. أمر منه: أي تابع، وواله: واىل

 تابع العطاء وأغىن يف املتابعة عن االستمداد إذا استغىن الناس بعطائه عن حتريكه وسؤاله،: يقول
  .والسؤال

  حسد لسائله على إقالله  جدواه من إكثاره وكأنّما

. وذكر على معىن النوال، والعطاء، ويف إقالله للسائل. للجدوى: وقيل. اهلاء يف إكثاره للممدوح

  .حمسوداً عليهجعل جدواه حسداً، وجعل املمدوح حاسداً، واإلقالل . الفقر: واإلقالل

فهو حيب إزالته، كما حيب . أي فقره: يقولك إذا رأى فقرياً أكثر له العطاء، فكأنه حيسده على إقالله
  .احلاسد زوال نعمة احملسود

 حين طلعن دون مناله وطلعن  غرب النّجوم فغرن دون همومه

  .الذي هو اهلمة: مجع اهلم: واهلموم. أي غنب: غرب

  .صدهأراد مومه مقا: وقيل

    

إن مهم املمدوح فوق الكواكب، وهو قد نال ما هو أبعد منها، فتغيب الكواكب دون مهته، : يقول
  .وتطلع دون مناله، فهو أعلى مناالً منها يف كل حال

  ويزيد من أعدائه في آله  يسعد كّل يوٍم جده واللّه
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 عليهم ويعفو عنهم، فيعودون إن اهللا تعاىل خيصه كل يوم بسعادة، ويظفره بأعدائه، فينعم: يقول
  .اخلرب: أولياءه بعد أن كانوا أعداءه، وعلى هذا معناه

  .إنه دعاء أن اهللا تعاىل يوفقه للسعادة ويزيد اهللا من أعدائه يف أوليائه: وقيل

  مهجاتهم لجرت على إقباله  لو لم تكن تجري على أسيافه

  .ه راجع إىل املمدوحإن: وقيل. أي على إقبال جده: اهلاء يف إقباله جلده

  .لو مل يقتل أعداءه بسيوفه، لقتلهم إقباله وسعادة جده، وبلغته األقدار مراده: يقول

  وبمثله انقصمت عرى أقتاله  جمع العرمرم نفسه فلمثله

  .قتل: ويقال أيضاً للعدو. مجع القتل، وهو النظري يف احلرب: واألقتال. الكثري: العرمرم

يعين أن من كان مثله يف اإلقدام يفىن اجليش العظيم، : ح جيمع اجليش الكثريملثل هذا املمدو: يقول
  .ويفرق مجعه، ويقتل أبطاله

أن العسكر العظيم من : يعين. إذا فزع: مجع فالن نفسه: يقال. معناه الفزع: مجع العرمرم نفسه: وقيل
  .مثله يفزع، ومبثله يقتل

 على سربالهدماءهم  إال  لم يتركوا أثراً عليه من الوغى

إن أعداءه يف احلرب مل يقدروا له على شيء، سوى أم خصبوا ثوبه بدمائهم؛ من جرحه : يقول
  .إياهم، وانتضاح دمائهم إليه

  ال تكذبن فلست من أشكاله  أيها القمر المباهى وجهه يا

ر وجهه يف أي ال تغتر مبا سولت نفسك من الكذب، وال تباهى، وال تفاخ. ال تكذبن: يقول للقمر
بأنك مثله يف احلسن والعالء، فإا كذبتك فسلت من : احلسن والبهاء، وال تغتر مبا حدثتك نفسك

  .أمثاله

 ذا فإنّك عاجز عن حاله دع  طما البحر المحيط فقل له وإذا

 أفعالهم البٍن بال أفعاله  وهب الّذي ورث الجدود وما رأى

 ألنه مل ير ما بنوه من اد وشيدوه من الفخر فخراً ما مل وهب ما ورث عن آبائه من األموال،: يقول
  : كما قال بعضهم. يفعل هو لنفسه فوق ما ورث لنفسه ما هو فخر له

 على األحساب نتّكل لسنا  وإن أحسابنا كرمت إنّا

  تبني ونفعل مثل ما فعلوا  نبني كما كانت أوائلنا
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  .ومثله البن الرومي

 إال بآخر مكتسب بمحتسب  درهالحسب الموروث الدر  وما

  من المثمرات اعتده الناس من خطب  لم يكن وإن كان شعبه إذا

 العداة من القنا بطواله قصد  إذا فنى التراث سوى العال حتى

ملا أفىن باته ما ورث من آبائه، فلم يبق منه شيء، إال معايل آبائه، فإنه شحيح ا، قصد : يقول
  . فاحتوى على أمواهلم ووهبهااألعداء وأغار عليهم،

  فوق الحديد وجر من أذياله  لبس العجاج إليهم وبأرعٍن

  .اجليش العظيم، واهلاء يف أذياله لألرعن: األرعن

قصد األعداء جبيش عظيم، قد لبس الغبار فوق الدرع، يعين أن الغبار قد عال الفرسان، حىت : يقول
  .عين به التجافيف، وأنه يسحبها لطوهلاصار هلا كالدرع السابغة وجر من أذياله ي

  أو غض عنه الطّرف من إجالله  قذى النّهار بنقعه فكأنّما

إن غبار اجليش قد غري ضوء النهار، وكأن الشمس قد قذيت ذا الغبار، أو غض عينه؛ من : يقول
  .للممدوح، وقيل للجيش، وقيل للغبار: اإلعظام للممدوح؛ فاهلاء

 قلبه ويمينه وشماله في  ك جيشهالجيش جيشك غير أنّ

. اجليش لك، وأنت عليه أمري؛ ألنك حتميه بنفسك وتذب عنه بسيفك، فكأنك جيش اجليش: يقول

  .والكنايات للجيش

 األبطال عن أبطاله وتنازل  ترد الطّعان المر عن فرسانه

  .هذا تفسري البيت األول

  .اتل شجعان العدو عن شجعان جيشكإنك تباشر الطعان الصعب عن فرسان جيشك، وتق: يقول

  يا من يريد حياته لرجاله  يريد رجاله لحياته كّل

كل امللوك إمنا يريدون اجلنود حلياة نفوسهم، حىت يدفعوا عنها األعداء، وهو يريد احلياة؛ : يقول
  .ليدفع عن جيشه ويصوم

 تحتظى إالّ على أهواله ال  دون الحالوة في الزمان مرارةٌ

  . يف أهواله للزماناهلاء
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يعين أن ! فال تنال حالوة الزمان إال بتجرع مرارته وأهواله ! كال حالوة الدنيا دوا مرارة : يقول
  .معايل األمور ال تدرك إال باقتحام القتال واحلروب ومباشرة األمور العظام، وحتمل املؤن واملغارم

  وسعى بمنصله إلى آماله  جاوزها علي وحده فلذاك

فلهذا احتوى سيف الدولة على معايل األمور دون غريه، وأدرك بسيفه ما أمل من املعايل، ماال : يقول
  .يأمل غريه

  : وقال أيضاً ميدحه

  ومن ارتياحك في غماٍم دائم  منك بين فضائٍل ومكارم أنا

: رتياحواال. مجع مكرمة، وهي كل فعل كرمي: واملكارم. مجع فضيلة، وهي كل خلق شريف: الفضائل

  .السخاء، واالهتزاز

حصلت أنا منك بني شرف أخالقك، وكرم أفعالك، وحللت من جودك يف مطر دائم، من : يقول
  .غمام سخائك وغزارة عطائك

 أالحظه بعيني حالم فيما  ومن احتقارك كّل ما تحبو به

هذا الشان، فأقدر وإين وأنا أتعجب من عظم ! أنت تعطى العطايا اجلليلة وحتتقرها مع عظمها : يقول
  !  أين نائم وأن ما أراه حلم - فيما أشاهده من فعلك -

  حتّى بالك فكنت عين الصارم  إن الخليفة لم يسمك سيفها

  .أي حقيقته: فكنت عني الصارم. أي جربك: بالك

  .إن اخلليفة مل يلقبك بسيف الدولة إال بعد أن جربك، فوجدك أمضى من السيف الصارم: يقول

  وإذا تختّم كنت فص الخاتم  تتوج كنت درة تاجه فإذا

أنت زينة ملكه، وقوام دولته فموقعك من اخلليفة موقع الدرة من التاج، إذ هي زينته، والفص : يقول
  .من اخلامت؛ ألن قدر اخلامت بالفص

 وضاقت كفّه بالقائم هلكوا  وإذا انتضاك على العدى في معرٍك

يعين أنت أعظم منه قدراً، وأنفذ . على أعدائه أهلكتهم، ومأل يده قائمكإذا جردك اخلليفة : يقول
  .أمراً، وإن كنت له مطيعاً

  في وصفه وأضاق ذرع الكاتم  سخاؤك عجز كّل مشمٍر أبداً
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  .القلب ها هنا: الذرع

من اجتهد يف وصف سخائك ظهر عجزه عن بلوغ كنهه، ومن أراد أن يكتمه ضاف صدره؛ : يقول
  . ينكتم؟ ألنه ال

  : وقال أيضاً ميدحه حبلب وقد أر له بفرس وجارية

  !وأي قلوب هذا الركب شاقا ؟  أيدري الربع أي دم أراقا

  .أي هيج شوقه إليه: وشاقه احلبيب. أي ال يدري الربع. النفي: ومعناه. لالستفهام: األلف

وقلب من هيه ! ا لوجوده ؟هل يدري الربع من قتل من. سأل أصحابه وقوفهم ساعة على ربع حبيبه
  .لشوقه ؟ أراد به دم نفسه وقلبه، تغظيماً هلما

تالقى في جسوٍم ما تالقى  لنا وألهله أبداً قلوب  

لنا وألهل الربع قلوب : يقول. النفي: وما. أصله تتالقى يف املوضعني: وتالقى. اهلاء يف ألهله للربع
  .لعنيتتالقى بالذكر، وإن كانت اجلسوم متباينة يف ا

 من حدا بهم وساقا عفاه  وما عفت الرياح له محالً

  .يلزم ويتعدى: عفا املرتل، وعفتها الرياح

إن الرياح مل تعف حمالً ذا الربع، فقد كانت ب الرياح عليه، وهم حلول به، فال متحو له : يقول
 عفت منازله ودرست رمساً، وال تعفو له أثراً، فلما حدى م حادي الرحيل، وساق إبلهم سائقه،

  .أطالله، فليس للرياح فيه صنع، وإمنا ذلك من صنيع من حدى إبلهم وساقها

 فحمل كّل قلٍب ما أطاقا  األحبة كان عدالً فليت هوى

يعين أن احلب قد جار على فحملني فوق ما أطيقه من الشوق، فليت اهلوى كان بالتسوية والنصفة 
  . قدر ما يطيقهفيكون حظ كل عاشق منه. بني العشاق

 كلّها للدمع ماقا فصارت  نظرت إليهم والعين سكرى

  .طرف العني مما يلي األنف، وهو مصب الدمع: واملاق. أي مملوءة من الدمع: سكرى

نظرت للتوديع عند ارحتال احلبيب وعيين مملؤة من لدمع، فلما رحلوا فاض الدمع من كل : يقول
  .واء يف انصباب الدمع منهجانب، فصارت اجلوانب كلها واملآق س

  وأعطاني من السقم المحاقا  أخذ التّمام البدر فيهم وقد
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. إن البدر فيما بني أهل هذا الربع، قد أخذ التمام والكمال، وأعطاين من السقم الذي يف احملاق: يقول

  .أنا واحلبيب مبرتله القمرين، فاختص التمام به، واحملاق يب: يعين

 بال أزمتها النّياقا يقود  ن نوروبين الفر والقدمي

  .أراد به الوجه، وفاعل يقود ضمري النور: أراد به جسمها، وقيل: قيل: النور

    

مضىء حبيث يقود اإلبل بال زمام؛ . بني أعلى هذه املرأة، وبني قدميها جسم، أو وجه، له نور: يقول
 فهو مؤخر يف الرتبة وإن كان مقدما يف  تنقاد هلا، واهلاء يف أزمتها للنياق،- حلسنها - ألن اإلبل 

  .اللفظ

 نقص سقانيها دهاقا بها  وطرفٌ إن سقى العشّاق كأساً

. نور يعين هلا طرف إذا سقى عشاقة كأساً من اهلوى ناقصة، سقانيها مملوءة: وطرف عطف على قوله

  .أي حبه لطرفها أكثر من حب كل عاشق له

عليه م  تثبت األبصار فيه وخصر ن حدٍث نطاقاكأن  

إن خصرها إذا بدا نظرت إليه : وخصر أيضاً عطف على ما تقدم من البيت، والكنايات للخصر يقول
العيون من كل جانب، وثبتت فيه شاخصة متحرية، ال ميكن للناظر أن يصرف عينه، فيصري طرف 

  : الناس بإحاطته به كالنطاق احمليط باخلصر، وأخذ هذا املعىن بعضهم فقال

 له دون النّطاق نطاق فهن  ت عيون العالمين بخصرهأحاط

فيصري ذلك األثر احلاصل عن ! معناه أن األبصار تؤثر فيه لنعومته، ورقة بشرته : وقال ابن جين
  .واألول أوىل. األبصار حوايل خصره كالنطاق

 والهملّعة الدفاقا وسيفي  سلي عن سيرتي فرسي ورمحي

الكثرية السري فكأا تتدفق كما يتدفق املاء، : بكسر الدال وفتحها. لدفاقاوا. الناقة اخلفيفة: اهلملعة
  .الطريقة، والعادة: والسرية. إذا جرى بشدة

ناقيت، فإا ختربك بأفعايل، فال أصغو إىل : فرسي ورحمي، وعن السري: يقول لعاذلته؛ سلى عن شجاعيت
  .عذلك

 العراقاالسماوة و ونكّبنا  تركنا من وراء العيس نجداً
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  .مفازة بني الشام والعراق: والسماوة. أي بعدنا، وعدلنا عنه: نكبنا

  .وتركنا جنداً وراء ظهورنا، وعدلنا عن السماوة والعراق، وقصدنا سيف الدولة، حبلب: يقول

  لسيف الدولة الملك ائتالقا  زالت ترى والليل داٍج فما

  .اللمعان: االئتالق

عان غرة سيف الدولة يف ظلمة الليل، فتهتدي بضوء غرته يف طريقها ما زالت العيس ترى مل: يقول
  .إليه

  .أراد أن مقصودنا ملا كان سيف الدولة، كان الليل لنا مبرتلة النهار عند قصدنا إياه، من الفرح: وقيل

أراد أنه قد بلغ من كرمه أن يوقد النار للضيوف يف كل موضع، فترى العيس ذلك وتستأنس : وقيل
  .ألول هو الظاهروا. به

  إذا فتحت مناخرها انتشاقا  رياح المسك منه أدلّتها

  .طلب الرائحة باألنف، واهلاء يف منه للممدوح: االنتشاق

العيس كانت تستدل على مكانه مبا تنتشق من رائحته، فكانت رياح املسك أدلة هلا إليه إذا : يقول
  .باملسك، وعن صيته بالرياحفتحت العيس مناخرها لالنتشاق، فكأنه عرب عن كرمه 

  األعاديفلم تتعرضين له الرفاقا ؟ يا وحش  الوحش أباح

فالوحش أحد املفعولني، واألعادي . الوحش األعادي. يا وحش أباح سيف الدولة: تقدير البيت
وكان . هم قوم جيتمعون يف السفرة: أباحك أيها الوحش األعادي والرفاق: وروى. املفعول اآلخر

يا وحش أباح لك سيف : فيقول للوحش. افترس له ناقة يف قصد مسريه إىل سيف الدولةاألسد 
الدولة األعادي؛ فإنه يقتلهم ويطرحهم لك، فلم تتعرضني الرفاق القاصدين إليه ؟ ألنك مستغنية عن 

  .ذلك مبا مكنك من حلوم قتاله

 عن رذايانا وعاقا لكفّك  ولو تبعت ما طرحت قناه

مجع رذية، وهي : والرذايا. ضع نصب، ألنه مفعول تبعت أي لو تبعت مطروح قناتهيف مو: ما طرحت
  .البعري الذي قام من اإلعياء، ومل يقدر على السري

لو تبعت ما طرحت رماح سيف الدولة من القتلى ملنعك عن أكل اإلبل املعيبة، ألن : يقول للوحش
  .لك بقتاله مندوحة عن إبلنا

  من النّيران لم نخف احتراقا  سرنا إليه في طريق ولو
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كيف تعرضت لنا وحنن نقصده ؟ ومل ختايف صولته وهيبته، فإن لو سرنا يف طريق : يقول للوحش
ومل تقدر على إحراقنا، يعين أن كل شي من الوحش ! يلتهب ناراً، وعلمت النار أنا قاصدوه مل تضرنا 

  .ختافه خلافتهوالعاتني يف األرض خيافه، حىت لو تصور يف اجلمادات أن 

ة من قريٍش إمامإلى من يتّقون له شقاقا  لألئم  

. إىل من يتقون شقاقه: راجع إىل إمام، وجيوز أن يكون راجعاً إىل ضمري من تقديره: اهلاء يف له قيل

  .العصيان واملخالفة: والشقاق" ِللّرؤيا تعبرون: "فلما قدمه أدخل فيه الالم كقوله تعاىل

    

يعين أن األئمة إذا ساروا إىل عاص . أي اخللفاء من ولد العباس: و إمام لألئمة من قريشه: يقول
عليهم، خارج عن طاعتهم، كان سيف الدولة إمامهم يف مقدمة جيوشهم، فهو هلم إمام يف كل حرب 

  : يتبعون خطوه، ويرجعون إىل رأيه ومثله للبحتري

 إمامابه لكنت لهم  تكون  جمع األئمة في مكاٍن ولو

 وللهيجاء حين تقوم ساقا  يكون لهم إذا غضبوا حساماً

إن األئمة إذا غضبوا على خمالف، كان هلم سيفاً يقتلون به، ويكون ساقاً : يقول تأكيداً ملا تقدم
  .للحرب حني تقوم احلرب، فقوام احلرب به كما يقوم اإلنسان على ساق

   وضاقاإذا فهق المكر دماً  تستكثرن له ابتساما فال

  .امتأل: فهق

  .ال تستعظم منه االبتسام، وإشراق الوجه عندما امتأل مكان احلرب بالدماء، وصار كالسيول: يقول

 همه الخيل العتاقا وحمل  فقد ضمنت له المهج العوالي

  .املهج: ومفعوله. العوايل: ضمنت..فاعل 

ه نفوس األعداء، فوثق ا، ومحل إمنا يبتسم يف حال شدة احلرب؛ ألن الرماح قد ضمنت ل: يقول
  .خيله العتاق مهته، فكما أنه ال يوىل عن العدو، كذلك خيله؛ لتحملها مهته

  وإن بعدوا، جعلنهم طراقا  إذا أنعلن في آثار قوٍم

  .نعل يطرح حتت النعل يؤكد ا: الطراق

تدوسهم، وجتعلهم بني إذا أنعلت لطلب قوم أدركتهم، وجعلتهم نعالً ثانية، ألا تطؤهم و: يقول
  .حوافرها، فتلحق م وإن كانوا على مسافة بعيدة وعليها نعلها األوىل فيصريوا نعال ثانية
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 له مولّلةً دقاقا نصبن  وإن نقع الصريخ إلى مكاٍن

املدققة احملددة، وهي : واملؤللة. الصوت: وقع الصريخ والصريخ، والصراخ: وروى. ارتفع: نقع
  .اآلذان ها هنا

أن خيله قد تعودت إجابة الصارخ، واستغاثة املستغيث، فإذا ارتفع صوت مستغيث من مكان : عيني
  .العتيادها إجابة الصارخ. نصبت له آذانا حمددة دقاقا. ووصل إليها

  وكان اللّيث بينهما فواقا  الطّعن بينهما دراكاً فكان

  .أي متتابعة: ودراكا. الوقت الذي بني احللبتني: الفواق

بني دعاء املستغيث، وبني إجابة سيف الدولة، ال يكون الليث إال قدر ما بني احللبتني، حىت : قولي
ويروى بينهما جواباً أي يكون هناك الطعن بدل . أي يتابع: يلحق به، ويداركه الطعن يف عدوه

  .الكالم

  معاودةً فوارسها العناقا  نواصيها المنايا مالقيةً

  . احلال أي حلقن الصريخ على هذا احلالنصب مالقية ومعاودة على

  : إن اخليل تالقي املوت بنواصيها، وتعانق فرساا األبطال: يقول

  وقد ضرب العجاج لها رواقا  رماحه فوق الهوادي تبيت

  .سقف البيت املقدم، واهلاء يف رماحه للممدوح ويف هلا للخيل واهلوادي: وقيل. مقدم البيت: الرواق

ح سيف الدولة فوق أعناق اخليل يف حال قد ضرب العجاج للخيل، وهلواديها، تبيت رما: يقول
  .رواقا؛ لكثرته وتكاتفه عليها

  عللن به اصحباحاً واغتباقا  تميل كأن في األبطال خمراً

  .روى مييل ومتيل يذكر ويؤنث، وألنه أراد به الدم

ا قد اصطحبت واغتبقت يف األبطال متيل هذه الرماح عند طعنه ا يف أجسام األعداء، فكأ: يقول
  .من اخلمرة فصارت من شرا سكارى

  فلم يسكر وجاد فما أفاقا  المدام وقد حساها تعجبت

ميدحه : وقيل! تعجبت اخلمر حني شرا سيف الدولة ومل يسكر؛ ألنه شرب املسكر ال اجلود 
  .ح من الشراب الذي شربهباإلسراف يف اجلود والقوة على الشرب فهو سكران من اجلود، وصا

  فلما فاقت األمطار فاقا  الشّعر ينتظر العطايا أقام
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قام شعري ينتظر عطاياك، حىت يكون على قدرها، فلما فاقت عطاياك األمطار، فاق شعري : يقول
  .األشعار

  ووفّينا القيان به الصداقا  قيمة الدهماء منه وزنّا

  .اهلاء يف منه ويف به للشعر

  .جازيتك على ما أعطيتين مبدحي إياك، فوزنت لك مثن الفرس، ومهر اجلارية: يقول

  .معناه أن عطاياك ملا فاقت العطايا صار شعري الذي يفوق سائر األشعار وفاء هلا: وقيل

  وللكرم الّذي لك أن يباقى  الرتياحك أن يبارى وحاشا

وزنا : واعتذر ذا عن قوله. الب يف البقاءيغ: ويباقي. أي يفعل مثل فعله. املعارضة بالفعل: املباراة
حاشا جلودك وكرمك أن : فلما فاقت األمطار فاقا يعين: هو اعتذار من قوله: قيمة الدمهاء وقيل

  .يعارض حبمد، فجودك أكثر، ومدى كرمك أطول

    

  تراجعت القروم له حقاقا  ولكنّا نداعب منك قرماً

مجع احلق، وهو الذي : واحلقاق. والقوم، الفحل الكرمي من اإلبل. املزاح: املمازحة، والدعابة: املداعبة
  .دخل يف السنة الرابعة، واألنثى حقة

جودك ال يقاومه شكر، وإمنا قلت هذا مزحاً، وأنت سيد تفضل مجيع السادة، فكل سيد قيس : يقول
نت تفضل كل إليك وقوبل بك يعود ذليال كاحلقة إذا قيست إىل القرم، فكما أنه يفضلها كذلك أ

  .سيد كرمي

ويسلب عفوه األسرى الوثاقا  ال تسلب القتلى يداه فتى  

  .بالكسر والفتح ما يشد به األسري: الوثاق

  .هو ال يسلب قتيله أبداً ويفك الغل من األسارى بالعفو واإلحسان: يقول

  ولم أظفر به منك استراقا  تأت الجميل إلي سهواً ولم

يل عن غلط منك، وال عن خديعة واستراق مين له، ولكين نلته باستحقاق، مل يكن إحسانك إ: يقول
  .واهلاء يف به يعود إىل اجلميل. وأحسنت إيل بعد االمتحان

  كبا برقٌ يحاول بي لحاقا  حاسدي عليك أنّى فأبلغ
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  .إذا عثر: كبا الفرس يكبو

أن الربق إذا أراد اللحاق يب : أبلغ من حيسدين على حملي عندك، وحياول حلاق غاييت يف مدحك: يقول
  .وحياول إدراك حملي! فإنه يكبو خلفي، فكيف يدركين ؟

حاسدي عليك : هذا أمر للممدوح ويقتضي أن يكون دون األمر، وذلك قبيح، ولكنه ملا قال: وقيل
  .أن احلسد كان الختصاصه: أخرجه عن حد القبيح بأن بني

سائل في عدوإذا  وهل تغني الر ظبي رقاقاما لم يكن  

الرسالة ال تشفيين منهم، إال أن يكون بدهلا السيف، فأقتلهم وأستريح : حاسدي وقال: رجع عن قول
  .إذا ما مل يكن للرسائل: منهم، والكناية يف قوله

بهم لبيبقد أكلتهم وذاقا فإنّي  إذا ما النّاس جر 

  .إذا ما الناس جرم لبيب وذاق، فإين قد أكلتهم: تقديره

  .إين أعرف بأحوال الناس من كل عاقل، فأنا مبرتلة اآلكل وغريي كالذائق: وليق

  ولم أر دينهم إال نفاقا  أر ودهم إالّ خداعاً فلم

قال ! جربت الناس فوجدت باطنهم خبالف ظاهرهم يف الصداقة، ووجدم منافقني يف دينهم : يقول
  .ه هذين البيتني كل يوم أكثر من مخسني مرةإن أبا الطيب كان يردد مع نفس: علي بن عيسى الربعي

 لم تلقه ما أالقا وعما  يقصر عن يمينك كّل بحٍر

  .إذا أمسك وحبس: أالق يليق إالقة، والق يليق

كل حبر يقصر عن جود ميينك، وما أمسكه البحر من جواهره، ومن بابه الذي هو فيه، يقصر : يقول
  .طائك أكثر من جواهر البحر ومائهعما مل متسكه من العطاء، فيكون ما من ع

  أعمداً كان خلقك أم وفاقا ؟  قدرة الخالّق قلنا ولوال

لوال علمنا بقدرة اهللا عز وجل، على ما يعجز عنه كل قادر، وخيرج عن العادة، لشككنا يف : يقول
  ؟ !أوقع عن قصد واتفاق من غري مانع ! خلقك 

 لدنيا فراقاذاقت لك ا وال  فال حطّت لك الهيجاء سرجاً

  .ال زالت خيالك مسرجةً أبداً يف احلرب، وال ذاقت الدنيا مرارة فراقك: يقول

  : وقال ميدحه ويرثي ابن عمه أبا وائل تغلب بن داود، يف مجادي األوىل سنة مثان وثالثني وثالث مئة

  أكرم من تغلب بن داود  سدكت علةٌ بمورود ما



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        517

احملموم الذي : واملورود. ، لصق به، إذا الزمه ومل يفارقهسدك به: يقال. أي ما علقت: ما سدكت
  .تتردد عليه احلمى كل يوم

يعين أنه أكرم من كل مريض طال عليه . ما دامت علة على مريض ، أكرم من تغلب بن داود: يقول
  .مرضه

 به أصدق المواعيد حّل  يأنف من ميتة الفراش وقد

  .اجللسة. اهليئة: امليتة

 املوت الذي هو -  وهو - من أن ميوت على فراشه؛ بشجاعته يف حال قد نزل به كان يأنف: يقول
  .أصدق املواعيد

  غير سروج السوابح القود  أنكر الممات على ومثله

مجع أقود، وهو الطويل : والقود. الفرس السهل، الذي ميد ذراعيه يف عدوه، كأنه يسبح: السابح
  .العنق

أنكر هذه املوتة، يعين أنه ال يرضى املوت إال على سروج اخليل من كان مثله يف الشجاعة : يقول
  .السوابح الطوال األعناق

  وضربه أرؤس الصناديد  عثار القنا بلبته بعد

السادات، : والصناديد. النحر: واللبة. السقوط على الوجه، وأراد ها هنا سقوط الرماح عليه: العثار
  .الشجعان: وقيل

عته ينكر موته على فراشه، بعد مباشرته احلروب، وكثرة وقع الرماح بصدره، إن مثله يف شجا: يقول
  .وضرب رءوس كثري من الشجعان الكرام

    

 فيها فؤاد رعديد للذّمر  وخوضه غمر كّل مهلكٍة

: أراد وسطها، والذمر: املاء الكثري، وجعل املهلكة غمراً اتساعاً، وأراد به معظمها، وقيل: الغمر

  .صفة للمهلكة. للذمر إىل آخره: اجلبان، الذي يرتعد من شدة اخلوف، وقوله: عديدالشجاع، والر

إنه ينكر املوت على الفراش بعد خوض املهالك اليت يصري قلب الشجاع فيها كقلب اجلبان : يقول
  .املرتعد من شدة اخلوف، ومن كان هذه حاله، يستنكر موته على فراشه

   فغير مردودوإن بكينا  صبرنا فإنّنا صبر فإن
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  .مجع صبور: مجع صابر، وقيل: الصرب

  .إن صربنا على هذه املصيبة، فكذلك عادتنا، وإن بكينا عليه، فغري مستنكر لعظم املصيبة: يقول

  ذا الجزر في البحر غير معهود  وإن جزعنا له فال عجب؛

  .زيادته: واملد. نقصان املاء: اجلزر

يعين أن مثل هذا املصاب مل . ن هذا اجلزر يف البحر غري معهودإن جزعنا عليه فليس بعجب، أل: يقول
إنا وإن رأينا املصائب قبل : نعهده لنصب عليه، وعرب عن الرجل بالبحر، وعن املصيبة باجلزر، يعين

  .فلم نر مثل هذه املصيبة، فهي جزر غري معهود على هذا الوجه. هذا

ا يكون يف األار، فهذا أمر هائل عجب، فجزعنا له معناه أنه كاجلزر مل يعهد يف البحار، وإمن: وقيل
  .غري عجب

أراد بالبحر سيف الدولة، ومعناه أن موت هذا الرجل كاجلزر العظيم يف البحر، الذي ليس حبر : وقيل
  .أي مل ميت لسيف الدولة أحد أجل منه. أعظم منه، وهو غري معهود

  يد ؟؟على الزرافات والمواح  أين الهبات الّتي يفرقها

  .مجع املوحد: واملواحيد. اجلماعات: الزرافات

  .أين املواهب اليت كان يفرقها على اجلماعات واآلحاد من قصاده: يقول

  يسلم للحزن ال لتخليد  أهل الوداد بعدهم سالم

مات مبوته أهل وده، فمن سلم منهم، فإمنا يسلم لتجرع احلزن ال ألن خيلد يف الدنيا ويدوم له : يقول
  .لبقاء، لن كال ميوتا

  !أحمد حاليه غير محمود ؟  ترجى النّفوس من زمٍن فما

ألنه مشوب ! أي رجاء يكون لإلنسان يف الدنيا، ويكون أمحد حاليه وهو البقاء غري حممود : يقول
  .بأنواع من احلزن واملكاره، وغايته املوت

مان تعرقني إنأنا الّذي طال عجمها عودي  نيوب الز  

فجربين حىت عرفين؛ لكثرة : والعراق. أي ما علي من اللحم: مجع ناب يف الكثرة، وتعرقين: بنيو
  .تقلي لصروفه

 بالمصائب السود آنسنى  وفى ما قارع الخطوب وما
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. هي الشديدة اليت يسود ا البصر: واملصائب السود. األمور العظيمة: واخلطوب. املضاربة: املقارعة

  . للبس احلداد فيها، لشداوصفها بالسود: وقيل

  .يفّ من الصرب ما يقاوم اخلطوب، ويؤنسين باملصائب الشديدة: يقول

 بني هاشم بمغمود سيف  ما كنت عنه إذا استغاثك يا

  .إذا أدخلته يف الغمد، وهو قرابه: غمدت السيف وأغمدته

ته وإغاثته، فلو استغاث بك وهو يف أسر اخلارجي، فلم تك مبغمود عنه، ومغيب عن نصر: يقول
  .قدرت اآلن على ختليصه من املوت خللصته، لكن ال يقدر أحد على دفع املوت

 طراً يا أصيد الصيد الك  يا أكرم األكرمين يا ملك األم

  .امللوك: واألمالك مجع يف القلة ويف الكثرة. املتكرب املائل العنق من الكرب، ومجعه صيد: األصيد

  وقع قنا الخطّ في اللّغاديد  مات من قبلها فأنشره قد

مجع لغدوج، وهي حلم باطن اللهوات، : واللغاديد. أي أحياهم اهللا فحيوا: أنشر اهللا املوتى فنشروا هم
  .والنغنغ. وهي أيضاً اللغنون

كان قد مات من قبل هذه املرة، أو هذه احلالة حني أسره اخلارجي، فأحياه وقع الرماح اخلطية، : يقول
  .أن سيف الدولة أوقع باخلارجي واستنقذه منه، بعد ما قتل منه خلقاً كثرياً: يعين. يف اللغاديد

 أجفانهم بتسهيد رميت  ورميك اللّيل بالجنود وقد

  .وقع الرماح: عطف على قوله: رميك

  .أي أنشره بعد موته، قصدك اخلارجي جبنودك، وسريك إليه ليالً، حىت طلعت عليهم مع الصبح

  بين ثباٍت إلى عباديد  شزباًفصبحته رعالها 

. أوائلها، الواحد رعيل ورعلة، واهلاء يف رعاهلا للجنود: اهلاء يف صبحته للمرثى ورعال اخليل

  .املتفرقون مييناً ومشاالً: والعباديد. اجلماعات: والثبات. الضوامر: والشزب

متفرقني، حىت خلصته جاءت هذا الرجل أوائل خيلك يا سيف الدولة، وقت الصبح، مجاعة و: يقول
  .من أيدي بين كالب

    

  فانتقدوا الضرب كاألخاديد  أغمادها الفداء لهم تحمل
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اهلاء يف أغمادها للسيوف، وذكر اجلنود يدل عليها، ويرجع إىل اجلنود إذ ال بد من كون أغماد 
ربة العظيمة احلفرة املستطيلة يف األرض، وشبه الض: واألخدود. السيوف معهم؛ لكون السيوف فيها

  .ا

كانوا ينتظرون الفداء فجئتهم خبيلك، ويف أغماد سيوفهم الفداء، وهي السيوف ونقدوهم : يقول
  .ضرباً فانتقدوا وكل شربة كأا أخدود

  وريحه في مناخر السيد  في فراش هامهم موقعه

: واملوقع.  الضربواهلاء موقعه راجعة إىل. الذئب، ومجعه السيدان: والسيد. عظام الرأس: الفراش

  .مصدر، وموضع الوقوع

 بين كالب، ولكن رحيه يف مناخر الذئاب؛ ألا أكلتهم بعد - موضع هذا الضرب يف رءوس : يقول
  .ما صاروا جيفاً، فوصلت روائحهم إىل مناخرهم

معناه أنه إذا وقع م هذا الضرب، تطاير عنه الدم، وانتشرت رائحته إىل مناخر الذئب، : وقيل
  .دل به على القتلى، فأتى إليها وأكلهاواست

  في شرٍف شاكراً وتسويد  الحياة الّتي وهبت له أفنى

  .السيادة: والتسويد. يف شامخ، وباذخ أي عال: وروى. نصب على احلال: شاكراً

أفىن أبو وائل احلياة اليت وهبتها له حني استنقذته من يد اخلارجي يف شرف وزيادة، وهو لك : يقول
  . وإلحسانك إليه ناشراًشاكراً

  منجود كرٍب، غياث منجود  جسيم، صحيح مكرمٍة سقيم

  .املكروب: واملنجود. سقيم وما بعده نصب على احلال

أي : أفىن احلياة اليت وهبتها له وهو سقيم اجلسم، ولكن مكارمه صحيحة، وهو منجود كرب: يقول
ل على أنه مل يزل مريضاً منذ ختلص وهذا يد. جمهود كرب العلة، وهو مع ذلك غياث كل مكروب

  .إىل أن مات

ه الحمام، وما ثمتخلص منه يمين مصفود  غدا قد  

  .املقيد املشدود: واملصفود. املقدود. السري: القد

كان أسرياً يف يد اخلارجي، فخلصته من أسره، مث مات أسرياً للموت الذي ال يقدر أحد على : يقول
  . مغلوالً للموت، مل خيلصه أحد من قيدهفمن صار مقيداً! اخلالص منه 



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        521

 علي مضيق البيد منه  ال ينقص الهالكون من عدٍد

  .النقص ها هنا متعد واهلاء يف منه راجعة إىل العدد

ال ينقص من هلك من عدد يكون من ذلك العدد سيف الدولة الذي يضيق املفاوز جبيوشه، : يقول
  .ففيه خلق من كل هالك، وبدل من كل ناقص

هبوب أرواحها المراويد  في ظهرها كتائبه تهب  

واحدها مرواد، وهي اليت جتىء : اهلاء يف ظهرها راجع إىل البيد وكذلك يف أرواحها واملراويد
  .هي الريح اللينة السهلة: وقيل. وتذهب

أراد أن جيوشه جتري يف املفاوز جمرى الرياح، غري مسترخية وال ضعيفة، وخص املراويد؛ ألنه : يقول
  .أن عساكره جرارة ال تسري إال باهلويين؛ من كثرا

  سنابك الخيل في الجالميد  حرٍف من اسمه كتبت أول

شبه آثار سنابك اخليل على األحجار الصلبة بأول حرف من اسم سيف الدولة وهو العني من علي 
  .وهو يشبه أثر السنابك

 ودبإقدامه وال الج فال  مهما يعز الفتى األمير به

: األمري رفع ألنه امسه، واهلاء يف به تعود إىل مهما ألنه اسم موضوع للشرط، ومعناه مهما عزى الفىت

الذي هو األمري سيف الدولة فال يعزى بشجاعته وجوده، ألما ال يفارقانه أبداً، وجيوز أن يكون 
مهام يعز، : حلل، وروىفال عزى اتني اخلصلتني؛ ألما مىت مسال له فما سوامها : دعاء ومعناه

  .مهما يعزيه بإقدامه وجوده: فيكون الفىت فاعله، واألمر ينصب ألنه مفعوله، ومعناه

  حتّى يعزى بكّل مولود  منانا بقاؤه أبداً ومن

فال بإقدامه وال اجلود أي فال يعزى بإقدامه : الذي، فيكون عطفاً على قوله: جيوز من بالفتح مبعىن
أنه ال يعزى : واملراد. نتمىن أن تبقى هنا أبداً، ويهلك كل مولود، حىت نعزيه موجوده، ونفسه اليت 

هو إىل أن يعزى بكل . وجيوز من بالكسر فيكون مستأنفاً، واملعىن أن مرادنا أن يبقى. مبصبة يف نفسه
  .مولود ولد

 الرقة فهاجت ريح وقال أيضاً ميدحه وقد ركب سيف الدولة يشيع عبده مياك ملا أنفذه يف املقدمة إىل
  : فقال. شديدة

 عدم المشيع المشيع ال
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  ليت الرياح صنّع ما تصنع

    

ال عدم مياك املشيع، : وقد روى بالكسر، من ذلك يقول داعياً له. روى األول بالكسر، والثاين بالفتح
. سيف الدولةسيف الدولة املشيع أو ال عدم سف الدولة غالمه املشيع، وهذا أيضاً يتضمن الدعاء ل

  .ليت الرياح كانت تفعل مثل فعله، ألن أفعاله تزيد على فعل الرياح: مث قال

  بكون ضراً وبكرت تنفع

  وسجسج أنت وهن زعزع

  وواحد أنت وهن أربع

  وأنت نبع والملوك خروع

يدة فذكر إنه اتفق هبوب الريح الشد: وقيل. إا تضر، وتنفع أنت: يقول مفضالً له على الرياح
  .ذلك

هي شديدة صعبة، وأنت نفع خالص كالريح : يعين. الشديدة: والزعزع. اللينة: والسجسج
  .السجسج

أراد ال نظري له : وقيل. جنوب، ومشال، وصبا، ودبور، وأنت واحد تقوم مقامها أمجع: والرياح أربع
  .والريح له نظري

يعين أنت أفضل من . شبه شجر التني. شجر ضعيف: شجر صلب يتخذ منه القسى، واخلروع: والنبع
  .امللوك، كالنبع أفضل من اخلروع

  .وقال أيضاً ميدحه وهو سائر يريد الرقة، وقد اشتد املطر مبوضع يعرف بالثديني

  تحير منه في أمر عجاب  لعيني كّل يوٍم منك حظّ

  .واهلاء يف منه للحظ. أبلغ من العجيب: العجاب

  .يتحري من ذلك احلظ، ويتعجب منه! ظاً إن لعيين منك كل يوم ح: يقول

  وموقع ذا السحاب على سحاب  ذا الحسام على حساٍم حمالة

  .هذا هو العجاب. أي ذلك العجاب هو محالة: محالة

أرى أمراً عجيباً وهو محالة السيف، وقعت على السيف، الذي هو سيف الدولة، ألنه سيف : يقول
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  .ي هو املطر، على سيف الدولة، الذي هو كالسحاب جوداًتقلد سيفاً، وكذلك وقوع السحاب الذ

  وزاد املطر فقال فيه أيضاً 

 ويخلق ما كساها من ثياب  تجفّ األرض من هذا الرباب

  .السحاب األبيض، وأراد جتف األرض من مطر هذا الرباب فحذف املضاف: الرباب

 األرض من أثواب الربيع وأنواع جتف األرض من هذا املطر، وكذلك خيلق ما كسى هذا املطر: يقول
  .األزهار، وألوان األنوار

  وال يتفك غيثك في انسكاب  يتفك منك الدهر رطباً وما

إن األرض جتف من هذا املطر، وال يزال الدهر من سحاب جودك رطباً وال يزال جودك : يقول
  .متصالً، فيبقى أثره على الدهر

 حباء الطّراباأل مسايرة  تسايرك السواري والغوادي

  .مجع طرب، وهو الذي استخفه الشوق: والطراب. أي تسري معك: تسايرك

إن السحب اليت تأيت ليال واليت تأيت غدوة تسري معك حيث سرت، كما يسري احلبيب مع : يقول
  .حبيبه، إذا طرب إليه واستخفه الشوق حنوه

  وتعجز عن خالئقك العذاب  الجود منك فتحتذيه تفيد

أن تفعل مثل ما فعل : أفاد واستفاد واالحتذاء: يقال. أي تستفيد، والتاء للسواري والغوادي: تفيد
  .أي تطلب حدى جودك: ويروى فتحتديه. صاحبك

إن السحاب تسايرك حىت تستفيد اجلود منك، وحتذو على حذوك من اجلود، فهي وإن : يقول
  .استفادت عنك اجلود احتذاء، تعجز عن أخالقك العذبة

  .ل سيف الدولة ذكره وهو يسايره يف طريق آمد فقالوأمج

  تأتي النّدى ويذاع عنك فتكره  بالوشاة إذا ذكرتك أشبه أنا

أنا إذا ذكرت جودك، وأثنيت عليك بإحسانك كنت مبرتلة من ينم عليك، ويفشي أسرارك؛ : يقول
كنت يف حيز الواشني ألنك تفضل على الناس، وتستره، وتكره أن يظهر ذلك منك، فأنا إذا أظهرته 

  .بك

 أيقنت أن اللّه يبغي نصره  وإذا رأيتك دون عرٍض عارضاً
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  .إذا رأيتك عارضاً دون عرض إنسان، وذاباً عنه تيقنت أن اهللا تعاىل ينصره على أعدائه: يقول

  .وإمنا قال ذلك؛ ألن سيف الدولة أحسن ذكره

هللا تعاىل ينصرين على من يطعن علي ذنباً من إذا أثنيت علي، مل أبال مبن عابين؛ وعلمت أن ا: فقال
  .عرضي

ويف قافية البيتني اضطراب ألنا إن جعلناها رائية، فاهلاء تكون وصالً، وهذا ال جيوز؛ ألن اهلاء أصل يف 
فتكره ويف الثاين ضمري وهو نصره فالبيت األول هائي والثاين رائي، وإن : البيت األول، وهو قوله

والكالم يف هذا . أن اهلاء أصل يف األول، ووصل يف الثاين: ية تكون رائية ملا بيناجعلناها هائية فالثان
املعىن يطول، وموضعه كتاب القوايف، وقيل القافية رائية وقد جاء مثل هذا يف الشعر القدمي، وقد 

  .تركت ذكره لئال يطول

  .وزاد سيف الدولة يف وصفه فقال له

 قافيٍة غاظت به ملكا ورب  رب نجيٍع بسيف الدولة انسفكا

    

  .اخلالص: اليابس، وقيل: الدم الطوى، وقيل: النجيع

رب دم أجراه سيف الدولة، ورب قصيدة نظمت يف مدحه، أو نظمها الشعراء يف مدحه، : يقول
  .فغاظ امللوك حسنها، وحسدوه حيث قصروا عن صفاته وخصاله

 يستكرم الرمكايبصر الخيل ال  أو  من يعرف الشّمس ال ينكر مطالعها

مثلك مثل الشمس، من عرفها ال ينكر مطالعها؛ لشهرا، وفضلها، فكذلك أنت ال ينكر : يقول
مثل اخليل اجلياد . وكذلك مثلك مع امللوك. فضلك، وعلو حملك؛ فلهذا قصدتك دون سائر امللوك

  .وهي اإلناث من الرباذين: مع الرمك

البال  بالمال بعض المال تملكه تسر العالمين لكاإن البالد وإن د وإن  

حنن من مجيع مالك، فأنت إذا وهبت لنا مالك فقد سررت مبالك بعض مالك الذي متلكه، : يقول
  .ألنك متلكت البالد والعباد، فكأنك وهبت مالك، من مماليكك، فالكل عائد إليك

  : وقال خياطب سيف الدولة وقد سار يريد آمد وتوسط جباالً

  وال يفعل السيف أفعاله  يف آمالهذا الس يؤمم
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  .يؤمل: وروى

هذا السيف يقصد إىل آماله ويدركها بسعيه، وال يفعل سيف احلديد مثل فعله، وال ميضي : يقول
  .مضاءه

  وإن سار في جبٍل طاله  سار في مهمٍة عمه إذا

عاله : ته، وإذا سار يف اجلبليعين إذا سار يف الرب مأله خبيله، أو خبريه وبركته أو هيب. أي عاله: طاله
عاله بكثرة اخلري : وقيل. عاله من حيث القدر واجلاه، فهو أعلى منه وأعظم: وقيل. وغطاه جبيشه

  .والربكات

  يثمر من ماله ماله  بما نلتنا مالك وأنت

  .أي أعطيتنا: نلتنا

ه به، ألنا عبيدك، والدنيا أنت مبا أعطيتنا من العطايا، كاملالك الذي يكثر ماله مباله ويصلح: يقول
  .تسر باملال: كلها لك، وهذا كقوله

  يرشّح للفرس أشباله  ما بيننا ضيغم كأنّك

حيرض : ويروى. التعليم والتدريب: وهو العض والترشيح: األسد، وهو فعيل من الضغم: الضيغم
  .االصطياد، وأصله دق العنق: والفرس

  .سد يعلم أوالده االصطيادأنت تعلمنا احلرب والشجاعة، كاأل: يقول

قال بعض : ونزل سيف الدولة آمد، وكثر املطر ا، ودعا أبا الطيب، فدخل وهو يشرب، فقال له
  : الناس، يف قولك

 وأنّا إذا نزلت الخيام ل  ليت أنّا ارتحلت لك الخي

  .فأجابه أبو الطيب، وأراد ذا قطع الكالم. جعل اخليام فوقك، وعرض جبليس له

 قبوله كّل اإلباء أبيت  بوا الخيام إلى عالٍءلقد نس

نسبوا اخليام إىل العالء، فأبيت أنا قبوله، وامتنعت منه كل االمتناع، ألين ال أسلم أن تكون : يقول
  ! السماء فوقك، فكيف اخليام ؟

 سلّمت فوقك للسماء وال  سلّمت فوقك للثّريا وما

  ءسلبت ربوعها ثوب البها  أوحشت أرض حتّى وقد
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وكيف أسلم أن ! إين مل أسلم أن السماء والثريا فوقك؛ ألن اعتقادي أا دونك، وأنت فوقها : يقول
  ! اخليام فوقك مع أا دونك ؟

  فتعرف طيب ذلك في الهواء  والعواصم منك عشر تنفّس

 :بلدان كانت من أعمال سيف الدولة، فتعرف: والعواصم. أي تتنفس، فحذف تاء اخلطاب: تنفس

  .أي العواصم

!! إذا تنفست وبينك وبني العواصم مسرة عشرة ليال، عرفت العواصم طيب نفسك يف اهلواء : يقول

  .العدل واإلحسان: وأراد أهلها، وبالطيب

وذكر سيف الدواة أليب العشائر جده وأباه، ويف نسخة ذكر سيف الدولة جد أيب العشائر فقال أبو 
  : الطيب

 النّماء من تنميد وولى  هأغلب الحيزين ما كنت في

أي : أي تنتمي إليه، وجيوز بضم التاء: وجيوز تنميه بفتح التاء. الفريق، واجليش: اجلانب، وقيل: احليز
  .تزيد فيه، من أمنيت املال، ومنى هو

هو أغلب اجلانبني أو الفريقني أو العسكرين، الذي أنت فيه، واألوىل بالكثرة من كنت منتسباً : يقول
  . أو من كنت تزيد فيهإليه،

 دون جده وأبيه دنيةً  ذا الّذي أنت جده وأبوه

القبيل الذي أنت فيه أوىل بالزيارة، استدرك ها : أي قرباً، وهو مصدر يف موضع احلال، ملا قال: دنية
إمنا انتسبت : فكأنه قال. إمنا يغلب الذي أنت جده وأبوه األدىن، ال أبوه الذي ولده جده: هنا فقال

  .ذه القبيلة إليك يف احلقيقةه

  : وأذن املؤذن فوضع سيف الدولة القدح من يده، فقال أبو الطيب رمحه اهللا تعاىل

 لينت قلباً وهو قاسي وال  أذّن فما أذكرت ناسي أال

 عن حقّ خالقه بكاس وال  وال شغل األمير عن المعالي

    

  .رأيت قاض: ء به على قول من قالناسياً، لكنه حذفه للضرورة، فجا: كان الوجه أن يقول

أذن فإن أذانك مل ينبه سيف الدولة من غفلته، وليس قلبه قاسياً فتلينه بأذانك ومل : يقول للمؤذن
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  .يشغله الكأس عن حق اهللا تعاىل، وال عن املعايل

  : وذكر سيف الدولة بيتاً أحب إجازته وهو

   العين والقلبفلم أر أحلى منك في  غداة النّحر أعترض الدمى خرجت

إضافة بيت، أو أبيات إىل بيت آخر يتم به معناه، أو إضافة مصراع إىل مصراع : اإلجازة يف البيت
  : يوافقهن ويتم معناه كقول بعضهم وقد شرب ماء

  عذب الماء وطابا

  : فقال أبو العتاهية

  حبذا الماء شرابا

ت يوم األضحى أنظر إىل وجوه احلسان خرج: فما ذكره أبو العتاهية هو اإلجازة ومعىن البيت
  .مجع مجية وهي الصورة: والدمى. وصورهم، فما رأيت فيه أحسن منك يف عيين وقليب

  .فقال أبو الطيب جميزاً

 للدارعين بال حرب وأقتلهم  فديناك أهدى النّاس سهماً إلى قلبي

أهدى : وقوله. د به العنيأي أكثرهم هداية وأقصد، وسهماً نصب على التمييز، وأرا: أهدى الناس
  .يعين يا أهدى الناس، وجيوز أن يكون صفة لكاف اخلطاب

فديناك من معشوق يهدي سهمه إىل القلوب، ويقتل الرجال الشجعان الالبسني الدروع، وقيل : يقول
. أراد به سيف الدولة، يعين أنك تقتل أعداءك وال تقيهم الدروع فعلى هذا يكون القلب بال ياء

  .أوىلواألول 

  فأنت جميل الخلف مستحسن الكذب  باألحكام في أهله الهوى تفرد

وإن كان ! وخلف الوعد فيه مجيل ! حكم اهلوى خيالف سائر األحكام، فالكذب فيه حسن : يقول
  .قبيحاً من سائر الناس

  وإن كنت مبذول المقاتل في الحب  لممنوع المقاتل في الوغى وإنّي

  .إذا أصيب من اجلسد مات صاحبهاملوضع الذي : املقتل

مقاتلي ممنوعة يف احلرب بشجاعيت، وإن كنت مبذول املقاتل يف احلب، فيصيب اهلوى مقتلي : يقول
  .وهذا أيضاً من أحكام اهلوى املخالفة لسائر األحكام! بأهون سعي 

  أصاب الحدور السهل في المرتقي الصعب  خلقت عيناك بين جفونه ومن
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مبذولة يف احلب، وإن كانت ممنوعة يف احلرب، ألن من كان له عينان مثل عينيك، مقاتلي : يقول
  .سهل عليه املرام الصعب، وأدركه بأهون سعي

  .أراد من كانت عيناك نصب جفونه، صار طوعاً هلما، فال ميلك االمتناع من سهامها: وقيل

 الذي أجازه، غري أا على وزنه وهذه األبيات ليست جبيدة يف اإلجازة؛ ألا ال تتضمن معىن البيت
  .ورويه، وهذا القدر ال يكفي يف اإلجازة، بل ال بد أن يكون له تعلق بالعىن الذي يف البيت األول

وقال ميدحه مبيا فارقني، وقد نزهلا سيف الدولة يف شوال سنة مثان وثالثني وثالث مئة وقد أمر 
  : الغلمان واجليش بالركوب بالتجافيف والسالح

  !أكّل فصيٍح قال شعراً متيم ؟  كان مدح فالنّسيب المقدم اإذ

  .وقع، ال حيتاج إىل خرب: كان ها هنا مبعىن

ليس األمر ! من عادة الشعراء أن يقدموا النسيب على املديح، حىت كأن كل شاعر عاشق ؟: يقول
  . عاشقاًكذلك بل جيوز أن يكون فيهم من ميدح وال ينسب، إذ ال جيب أن يكون كل شاعر

به يبدأ الذّكر الجميل ويختم  ابن عبد اهللا أولى فإنه لحب  

إذا كان ذكر النسيب ال يدل على كون الشاعر عاشقاً، فذكر حماسن سيف الدولة، والتشبب : يقول
  .بأوصافه أوىل؛ فإن الذكر اجلميل يبدأ به وخيتم، إذ هو يف مجيع أوصافه

 منظر يصغرن عنه ويعظم إلى  أطعت الغواني قبل مطمح ناظري

  .سوادها: وناظر العني. هو أن ينظر إىل مكان بعيد: وقيل. إذا رفعه: طمح بنظره

. أطعت الغواين قبل أن أنظر إىل معايل األمور، فلما نظرت إليها صغر يف عيين أمر الغواين: يقول

  .يصغرن أي الغواين ويعظم أي املنظر: وقوله

  .سيف الدولة، فلما رأيته عظم يف عيين شأنه وصغر أمرهن عنديوقيل معناه أطعتهن قبل أن أرى 

 في أوصاله ويصمم يطبق  تعرض سيف الدولة الدهر كلّه

أي يقطع املفصل فيكون أسهل، : والتطبيق يف القطع. أي من جانبه: أي أتاه من عرضه: تعرض
  .أن ميضي يف العظم فال ينبو عنه: والتصميم

وهو : صد إىل الدهر فقطع أوصاله، وأمضى على أحكامه تارة بالعنفإن سيف الدولة ق: يقول
  .جعل مضي أمره على الدهر قطعاً ألوصاله: وهو التطبيق، وملا جعله سيفاً: وتارة بالرفق. التصميم
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 له حتّى على البدر ميسم وبان  فجازله حتّى على الشّمس حكمه

حكمه رفع جباز أي جاز له حكمه على الشمس هو من العالمة، و: وقيل. هو احلسن: ميسم، قيل
  .وميسم رفع ببان

من قوله ومسه يسمه، ومعناه على األول أنه ملك الدهر حىت جاز حكمه على الشمس، : وامليسم
إن جواز أمره على الشمس هو : ونفذ فيه مراده، وبان على البدر، وحسنه ظهر عليه وغلبه، وقيل

، وأخفى ضياءها بلمع سيوفه، واألوىل أن حيمل على جمرد الدعوى، أنه مىت شاء غري لوا بغبار خيله
  .مبالغة يف املدح

أنه قد ظهر ومسه وأثره على كل شيء من الدهر، حىت على البدر، : وإن أريد بامليسم العالمة فمعناه
  .يعين أنه يذهب بضوء البدر

الدولة فيه، وقد ومسه، كما يسم إنه أراد به الكلف الذي نراه يف القمر، وأنه من تأثري سيف : وقيل
  .الرجل دوابه وإبله

  فإن شاء حازوها وإن شاء سلّموات  العدا في أرضهم خلفاؤه كأن

كأنّ أعداءه يف بالدهم عماله وخلفاءه، فإن شاء حاز بالدهم بالقهر، وإن شاء سلموها : يقول
  .وتسلمها منهم

  س العرمرموال رسٌل إالّ الخمي  كتب إالّ المشرفية عنده وال

  .اجليش الكثري املضطرب: العرمرم

  .ليس له إىل أعدائه كتب إال السيوف، وال يرسل إليهم رسال سوى اجليش: يقول

  ولم يخل من شكٍر له من له فم  يخل من نصٍر له من له يد فلم

 يخل دينار ولم يخل درهم ولم  يخل من أسمائه عود منبٍر ولم

م بإحسانه العباد، وليس أحد من الناس إال ناصره، وال ناطق إال شاكره، إنه ملك البالد، وع: يقول
  .وما من منرب يف البالد إال وخطيبه يدعو له، ويذكر امسه، وال دينار وال درهم إال وهو مضروب بامسه

 وما بين الشّجاعين مظلم بصير  ضروب وما بين الحسامين ضيقٌ

اق ما بني احلسامني فلم يتمكن الشجاع من الضرب وجد إذا تدانت األقران يف احلرب، وض: يقول
هو لسيفه جماالً، وإذا اشتد األمر، وعال الرهج حىت يظلم بني الشجاعني، كان هو بصرياً يف احللة، 

  .وال خيفى عليه وجوه الصواب
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 له منهن ورد وأدهم نجوم  تبارى نجوم القذف في كّل ليلٍة

: واألدهم. األشقر: والورد. النجوم املنقضة لرجم الشياطني: وجنوم القذف. أي تعارض: تبارى

  .األسود

خيله تعارض النجوم املنقضة يف السرعة ويف رمي األعداء، فكما أن النجوم ال يرمى ا إال : يقول
الشياطني وحترقها، فكذلك خيله اليت منها الورد واألدهم، تسري إىل األعداء فتحرقها كالنجوم 

  .اطنياملنقضة على الشي

 قصد المران ماال يقوم ومن  يطأن من األبطال من ال حملنه

للخيل، : الرماح اللينة والضمري يف يطأن: واملران. قصدة: ما تكسر من الرماح، الواحدة: القصد
  .واهلاء يف محلنه ملن

. ال تقوموتطأ الرماح املتكسرة اليت . يعين القتلى: تطأ خيله من الشجعان ما ال حتمله اخليل: يقول

وتقديره . مبعىن حيملنه: أقام ال، مقام مل وجيوز أن يكون ومحلنه. معناه من مل حيملنه. من ال محلنه: وقوله
ومعناه من ال . إنه دعاء: وقيل. ما ال يقوم: يطأن من األبطال من ال حيملنه، فيكون موافقاً لقوله

أي من يستحق هذا الدعاء .  ال محلنه:أظفره اهللا على املمدوح وجيشه، ومعناه من يستحق أن يقال
  .جعلت فداءه: أي يستحق أن أقول له: فداءه: وهذا كقوله. عليه

ٌل فهنعس يدان في البرمع الس  م وهنمع النّينان في الماء عو 

وهن نم  مع الغزالن في الواد كممع العقبان في النّيق حو وهن  

مجع : والنينان. مجع عاسل، وهو املضطرب يف عدوه: عسلوال. وهو الذئب. مجع السيد: السيدان
. رأس اجلبل: والنيق. أصله والوادي فاكتفى بكسر الدال: والواد. نون، وهو احلوت العظيم

  .مجع عقاب: والعقبان

إن خيله قد مألت الرب والبحر والسهل واجلبل، ففي الرب كالذئاب، ويف البحر كاحليتان، : يقول
  .يف كل واد، وحتوم مع العقبان يف كل نيق فال موضع خيلو منهاوتكمن مع الغزالن 

 وفي لباتهن يحطّم بهن  إذا جلب النّاس الوشيج فإنّه

يعين أن خيله قد تعودت القتال، فإذا . أصول الرماح، وأراد به الرماح ها هنا: والوشيج. محل: جلب
ورهن، أو بأيدي فرسانه؛ ألنه ال يكون جلب الناس الرماح من معادا، فإا ال تتكسر إال يف صد

  .حرب إال معه
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  وبذل اللّها والحمد والمجد معلم  بغرته في الحرب والسلم والحجا

  .الدراهم: اللها

    

. سيف الدولة معلم بغرته، مشهور بوجهه يف هذه املواضع، ال حيتاج إىل عالمة غريها؛ لشهرا: يقول

  .عليه موضع عالمةمعلم أي قد أعلم لذلك، أو : وروى

ه يقرم  له بالفضل من ال يودعد من ال ينجويقضي له بالس  

قد ظهر فضله يف الناس، حىت تساوي يف اإلقرار به األولياء واألعداء، وثبتت له السعادة، : يقول
 واستمرت له السالمة، حىت تشارك املنجم وغريه بالقضاء له بالسعادة؛ استشهاراً بظاهر احلال فيعترب

  .به املآل

 تطالبه بالرد عاد وجرهم  أجار على األيام حتّى ظننته

  .أمتان هلكتا يف قدمي الزمان: وعاد وجرهم. أي منع جورها عن الناس: أجار على األيام

جتيئان إليه، وتطالبانه . إنه أجار مجيع النام من حوادث األيام، حىت ظننت أن عاداً وجرمهاً: يقول
  .ا، واالنتقام هلما من األيامبردمها إىل الدني

 ماذا يؤمم! لهذا السيل  وهدياً  ؟!ماذا تريده ! ضالالً لهذي الريح 

  .نصب على املصدر بفعل مضمر: ضالالً، وهديا

أي أضلها اهللا : ضالالً: كان سيف الدولة زار قرب أمه فأصابه يف طريقه ريح فيه مطر فقال للريح
ودعا للسيل باهلدى؛ ألنه زعم أنه جاء . ه، وأرادت أن تثنيه عن طريقهضالالً؛ ألا تزعم أا عارضت

  .مع سيف الدولة يزور قرب أمه، ويسقى تربتها

  .الدعاء على الريح؛ ألا تضر يف الغالب، ودعاء للمطر ألنه ينفع يف األكثر: وقيل

  فيخبره عنك الحديد المثلّم ؟  يسأل الوبل الّذي رام ثنينا ألم

 يسأل هذا املطر الذي أراد صرفنا عن مقصدنا، حىت خيربه عنك احلديد املثلم، بأنك إذا هالّ: يقول
  .وأراد باحلديد سالح األعداء. رمت مراماً مل يصدك عنه سيف حسام، فكيف يثنيك املطر والغمام

  تلقّاه أعلى منه كعباً وأكرم  ولما تلقّاك السحاب بصوبه

  .أي مرتلة: وأعلى منه كعباً. املطر: الصوب

  .ملا تلقاك السحاب مبطره يف طريقك، تلقاه من هو أعلى منه حمالً وأجل منه قدراً: يقول
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 ثياباً طالما بلّها الدم وبّل  فباشر وجهاً طالما باشر القنا

باشر السحاب وجهاً أكثر منه مباشرة للرماح، وبل ثياباً بلها الدم قبل ذلك، فاملطر أهون : يقول
  .شيء عنده

  من الشّام يتلو الحاذق المتعلّم وبعض الغيث يتبع بعضه  الكت

  .يعين يتبعك هذا املطر ألنك غيث مثله، والغيث يتبع بعضه بعضاً كما يتبع املتعلم األستاذ

 الشّوق الّذي تتجشّم وجشّمه  فزار الّتي زارت بك الخيل قبرها

  .ه مفعول جشمه، واهلاء للغيثالغيث، ومفعوله اليت والذي يف موضع نصب؛ ألن: فاعل زار

زار هذا الغيث قرب والدتك، وكلفه الشوق من السري مثل ما تكلفت أنت، أي هو يشتاق : يقول
  .قربها كما تشتاقه أنت

  على الفارس المرخى الذّؤابة منهم  عرضت الجيش كان بهاؤه ولما

سيف الدولة . أرخى ذؤابتهملا عرضت اجليش، كان اء هذا اجليش ومجاله بالفارس الذي : يقول
  .املمدوح

  يسير به طود من الخيل أيهم  بحر للتّجافيف مائج حواليه

الفاعل من ماج ميوج : واملائج. الصعب الذي ال يهتدي إىل موضع صعوده: واأليهم. اجلبل: الطود
جببل صعب شبه جتافيف اخليل ببحر ميوج لكثرا وصفائها، وشبه اخليل يف اجتماعها . إذا اضطرب

  .املرتقى، فجعل التجافيف حبراً مائجاً على جبل شاهق

 أشتات الجبال وينظم يجمع  تساوت به األقطار حتّى كأنّه

  .نواحي األرض، والواحد قطر وقتر واهلاء يف به للجيش، أو للبحر أو للقطر: األقطار

األرض، وصارت األرض أن هذا اجليش قد مأل بني اجلبال حىت تساوت به مجيع نواحي : واملعىن
  .أشتات البالد: وروى. جباالً؛ فكأنه مجع اجلبال املتفرقة

  من الضرب سطر باألسنّة معجم  وكّل فتى للحرب فوق جبينه

فشبه أثر . كل واحد من هذا اجليش فوق جبينه أثر الضرب والطعن؛ لشجاعته وتعوده احلرب: يقول
لطعن باملعجم؛ الستدارته كالنقط، وهو أحسن من قول الضرب بالسطر ال ستطالتها كالسطر وأثر ا

  : أيب متام

  ضرباً وطعناً يقد الهام والصلفا  أوجههم مشقاً ونمنمةً كتبت
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 كتبت بها الما وال ألفا وما  آلتنى مقروءةً أبداً كتابة

يمد من تحت التّريكة أرقم وعينيه  يديه في المفاضة ضيغم 

    

ضرب من احليات منقط كأنه مرقوم، مبا عليه : واألرقم. البيضة: والتريكة. عةالدرع الواس: املفاضة
ويف عينيه إىل األرقم؛ ألنه املقدم يف . إىل الضيغم: واهلاء يف يديه يعود إىل الفىت، وقيل. من النقط

وعينيه عطفاً على يديه شبه ساعدي الفىت يف الدرع، بساعدي األسد، . املعىن، وإن تأخر يف اللفظ
  .وعينيه حتت البيضة، بعيين احلية

  .وما لبسته والسالح المسمم  راياتها وشعارها كأجناسها

املسه وهي التأنيث كله : وروى. املسقى السم: واملسمم. العالمة اليت يتعارف ا أهل احلرب: الشعار
  .وقيل يف معىن البيت وجوه. للخيل

ل أمة من اجلند، وكما اختلفت هذه األجناد، أن هذا اجليش كثري خمتلف، اجتمع فيه ك: أحدها
  : كقوله. فكل طائفة على هيئة خمالفة لغريها من الطوائف. كذلك اختلفت شعارها وأعالمها وسالحها

  في موضع تجمع فيه كل إنس وأمة

  .هذا ما ذكره املخزومي

لك الرايات والسالح أنه كلما اختلفت ألوان اخليل وأجناسها وأنواع الرجال وأجنادها، كذ: وثانيها
والشعار فإم يف هيئات األسود والعقبان، فاألسود من جنس الرجال، والعقبان من جنس األفراس، 

  : وشعارها خمتلفة األلوان كألوان هذه اخليل، وما لبسته من احلديد، ففي اخليل والرجال صالبة مثله

  الك كالسالح المسمم  وهم في النفاد واله

أن جنسها كاحلديد يف صربه على التعب والقتال، ونداؤهم باسم احلديد ألم يتنادون معناه : وثالثها
حديد، وما لبسته من التجافيف واجلواشن، وهي أيضاً حديد، : بشعار سيف الدولة املنصور، والسيف

  .والسالح حديد، وعلى الرايات اسم سيف الدولة وهو حديد، وألنه جعل الرماح رايات

  .خيله وشعاره وملبوسه وسالحه. معناه أن عسكره كله عريب: وقال ابن جين

  يشير إليها من بعيٍد فتفهم  طول القتال فطرفه وأدبها
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  .وتفهم فعل اخليل، واهلاء يف طرفه لك فىت. اهلاء يف أدا وإليها للخيل

ءت إليه إن خيله تأدبت بآداب القتال، فإذا أشار صاحبها إليها من بعيد فهمت مراده، فجا: يقول
  .طول القياد وطول الطراد: وروى. مسرعة

 لحظاً وما يتكلّم ويسمعها  تجاوبه فعالً وما تسمع الوحى

إن صاحبها إذا دعاها بلحظه وإشارته، أجابت بالفعل وايء، وإن مل تسمع : يقول. الصوت: الوحى
  .صوته

 لميا فارقين وترحم ترقّ  تجانف عن ذات اليمين كأنّها

  .ي تتجانف، فحذف التاء، أي متيلأ: جتانف

إن اخليل عدلت عن ميا فارقني وأخذت يف جانب فكأا ترمحها، وكانت ميا فارقني عن ميني : يقول
  .هذه اخليل وهي من مجلة ممالكه فلم يتعرض هلا ألن القصد كان إىل ديار الروم

  درت أي سورينا الضعيف المهدم  زحمتها بالمناكب زحمةً ولو

لو زمحت اخليل ميا فارقني مبناكبها، لكانت تدري أي السورين أضعف سورها أم سور اخليل ؟ : يقول
يعين جعل اخليل سوراً؛ لثباا وبعد انزعاجها عن موضعها بإزعاج مزعج، والتصاقها للحرب، 

  .لو مل تعدل عنها، ونزلت عليها؛ هلدمت سورها: ومعناه

ذه القصيدة عصراً، فسقط سور ميا فارقني ليالً، وكان وحكى أن املتنيب أنشده ه: قال ابن حين
  .السور جاهلياً

  من الدم يسقى أو من اللّحم يطعم  كّل طاٍو تحت طاٍو كأنّه على

  .كأنه يرجع إىل الطاوي األول، وهي الفرس: الضامر، واللطيف البطن، وقوله: الطاوي

ذا الفرس سقى من الدم، وأطعم من فكأن ه. على كل فرس ضامر، فارس مثله يف الضمور: يقول
  .اللحم

كأنه ذئب يأكل اللحم ويشرب الدم، فهو يهجم بفارسه على احلرب كما : منها: قيل فيه وجوه
  .يهجم الذئب على الصيد

مبالغة يف وصفة بالضمور، واهلزال؛ العتياده . كأنه يأكل حلم نفسه، ويشرب دم نفسه: وثانيها
  .القتال

  .عم حلوم األعداء وسقى دماؤهم، فهو جمد يف طلبهم اقتداء مبا مضى من العادةأراد أنه أط: والثالث
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 حصاٍن دارع متلثّم فكّل  لها في الوغى زي الفوارس فوقها

زي هذه اخليل مثل زي فوارسها؛ ألن كل فارس عليه درع ومغفر ولثام، وفرسه مغطى : يقول
  .بالتجافيف، والربقع

 صدم الشّر بالشّر أحزم ولكن  القناوما ذاك بخالً بالنّفوس على 

  .نصب ألنه خرب ما وامسه ذاك وهو يف موضع الرفع: خبالً

تغطيتهم أنفسهم وخيلهم ليس جلبنهم وخبلهم باحلياة، ولكنه مقابلة الشر بالشر، ودفع الشر : يقول
  .مبثله، هو احلزم وجودة الرأي

    

  . احلديد باحلديد يفلح:وهذا قريب من قوهلم. ضرب الشيء مبثله: والصدم

 ! منها ؟ ساء ما تتوهم وأنّك  أتحسب بيض الهند أصلك أصلها

إن السيوف اهلند كأا تظن أصلها أصلك، وأنك سيف مثلها؛ ملا مسيت بامسها : يقول لسيف الدولة
 يف وقد ساء ما تومهت، ألنك أشرف منها جوهراً، وأمضى منها يف األمور، وإمنا أشركتها يف االسم ال

  .اجلوهر واخلصال، فأنت من العرب أصالً، وهي من اهلند، وليس فيها خصالك

  من التّيه في أغمادها تتبسم  نحن سميناك خلنا سيوفنا إذا

إذا مسيناك تبسمت سيوفنا يف غمودها عجباً بأنك مسيها، فكأا حسبت أنك منها أصالً : يقول
  .ومنظراً، وليس األمر كذلك

  ولكن يجهلون وتحلم! فيرضى   طّ يدعى بدونهنر ملكاً ق ولم

  .أي بدون قدره: بدونه

فإنك لقبت بسيف الدولة فرضيت به ! ما رأيت ملكاً يسمى بدون قدره ويرضى بذلك غريك : يقول
  .حللمك، وهو ال يرضون جلهلهم

  من العيش تعطى من تشاء وتحرم  على األرواح كّل ثنيٍة أخذت

  .العقبة: الثنية

 حكمت بني األرواح وبني العيش، فكأنك قعدت على طريق احلياة، فمن شئت خليت سبيل :يقول
يعين أنك قد استوليت على أرواح العباد، فمن أغثته يبقى، ومن مل . حياته، ومن شئت صرفتها عنه

  ..تغثه يهلك 
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  وال رزق إالّ من يمينك يقسم  موت من سنانك يتّقى فال

نك، وأرزاقهم يف يدك، فال موت يتقى إال من سنانك، وال رزق يقسم إن آجال اخللق يف سنا: يقول
  .إال من ميينك

وضربت خيمة كبرية لسيف الدولة مبيا فارقني، وأشاع الناس أن املقام يتصل، فهبت ريح شديدة 
فسقطت اخليمة فأرجف بذلك وتطري وحتدث الناس فيه، وتكلموا عند سقوطها فقال أبو الطيب رمحه 

  : ميدحه ويذكر اخليمة. اهللا تعاىل

  وتشمل من دهرها يشمل  أينفع في الخيمة العذّل ؟

  .مجع العاذل: العذل

عذل اخليمة على سقوطها غري نافع، ألا ال تقدر أن تشمل سيف الدولة مع اشتماله على : يقول
الدهر، وإحاطته به ودهرها نصب بيشمل ومن كناية سيف الدولة، وهو مبعىن الذي وهو نصب 

  .بيشمل

  محاٌل لعمرك ما تسأل  الّذي زحٌل تحته وتعلوا

  .يف موضع نصب، ألنه مفعول تعلو: والذي: فعل اخليمة: وتعلو

وما تسأل اخليمة من العلو عليه أمر ! كيف تعلو اخليمة سيف الدولة ؟ مع كون زحل حتته : يقول
  .حمال

 فص خاتمه يذبل وما  فلم ال تلوم الّذي المها ؟

: ويذبل. للنفي مبعىن وليس. وما فص خامته: وما يف قوله. للخطاب: وقيل.  تلوم للخيمةالتاء يف

  .جبل

مل مل : فتقول. من المها على سقوطها فقد سامها أمراً حماالً، فلها أن تقابله مبا هو حمال مثله: يقول
 سيف الدولة جتعل فص خامته يذبال ؟ الذي هو اجلبل، فكما أن هذا حمال، فكذلك استقرارها فوق

  .حمال، واهلاء يف خامته تعود إىل الذي

  ويركض في الواحد الجحفل  بشخصك أرجاؤها تضيق

  .النواحي، الواحد رجاً: األرجاء

 لو ركض فيه - لسعته -جوانب اخليمة، ونواحيها تضيق عن شخصك؛ والواحد من اجلوانب : يقول
: الواحد من اخليام: أراد بالواحد: وقيل! نك يعين أا على سعتها تضيق ع. جيش عظيم ملا ضاق عنه
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يعين أن الواحد من اخليام يركض فيه العسكر الكثري، لعظمه وسعته، إال أنه تضيق عن شخصك 
  .نواحيها

 فيها القنا الذّبل وتركز  وتقصر ما كنت في جوفها

ر عنك، يف الوقت إا وإن كانت عالية السمك حبيث ميكن أن يركز فيها الرمح، ولكنها تقص: يقول
  .الذي تكون فيها؛ ألنك أعلى من النجم، وأرفع من السماء

 ! البحار لها أنمل كأن  وكيف تقوم على راحٍة ؟

وإن . كيف تستقر اخليمة على راحتك ؟ فكل أمنلة منها مثل البحر، فال يستقر البناء على املاء: يقول
  .قل، فضالً عن البحار

  رضك ما تحملوحملت أ  وقارك فرقته فليت

ومعناه ليتك قسمت وقارك على مجيع اخللق، ومحلت : لألرض: والتاء يف حتمل قيل. السكون: الوقار
  .األرض من الوقار ما ميكنها أن حتمله؛ ألا ال تستطيع أن حتمل مجيع وقارك

لى ولو فرقت وقارك ع. ليتك محلت األرض ما حتمل أنت من الوقار: التاء للخطاب ومعناه: وقيل
  .مجيع اخللق لوصل إىل هذه اخليمة جزء منه وأمكنها بذلك القدر من الوقار السكون واالستقرار

  وسدتهم بالّذي يفضل  فصار األنام به سادةً

    

لو فرقت وقارك وحلمك بني الناس، لوسعهم وصاروا به سادة حلماً وكنت تفوقهم بالذي : يعين
  .يفضل عنك من الوقار واحللم

 الغزالة ال يغسل كلون  رك في لونهارأت لون نو

  .الشمس وقت طلوعها، وكذلك املشرق: الغزالة

رأت اخليمة نورك قد عادها، وأضاءت اخليمة به، كما تضيء األرض بالشمس، فال ميكن : يقول
  .كلون الغزالة ال ينصل من نصول اخلضاب: وروى. إزالته عنها كما ال يزال ضوء الشمس

الخيام بها تخجل  لها شرفاً باذخاً وأن وأن  

  .والعامل يف أن مفتوحة رأت. أي عالياً: باذخاً

  .رأت هذه اخليمة لنفسها شرفاً عالياً على سائر اخليام، ورأت أن اخليام ختجل من شرفها: يقول

  .أراد أصحاب اخليام: وقيل
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  فمن فرح النّفس ما يقتل  تنكرن لها صرعةً؛ فال

ا ملا رأت نورك فيها، وتشرفها بك، غلبها الفرح فسقطت؛ مبا داخلها ال تنكر سقوطها، فإ: يقول
  .وهذا مثل قوله ومن السرور بكاء!! ومن الفرح ما يقتل صاحبه . من الطرب والسرور

  لخانتهم حولك األرجل  بلّغ النّاس ما بلّغت ولو

  .سقطوا كما سقطتلو بلغ الناس ما بلغته هذه اخليمة، خلانتهم أرجلهم من هيبتك، ول: يقول

  أشيع بأنّك ال ترحل  أمرت بتطنيبها ولما

  .من األطناب، وهي احلبال تشد إىل أوتاد اخليمة: التطنيب

  .إنك ملا أمرت بضرب اخليمة، أشيع فيما بني الناس بأنك ال ترحل، بل تقيم: يقول

 أشار بما تفعل ولكن  فما اعتمد اللّه تقويضها

وهو مبعىن . من اإلشارة إىل الشيء: وأشار. ونقض البناء من غري اهلدمهو قلع اخليام، : التقويض
أي ما قصد اهللا إسقاط هذه اخليمة، ولكن أراد أن يعلم : واعتمد وأعمد. الداللة، ال مبعىن املشورة

  .الناس أنك راحل، ودل بذلك على بطالن اعتقادهم باتصال املقام، وترك االرحتال

   في نصره ترفلوأنّك  أنّك من همه وعرف

. من عنايته ونصره، واهلاء يف مهه ونصره ترجع إىل اسم اهللا تعاىل: وقيل. أي من إرادته: من مهه

  .أي تسحب يف أذيال النصر: وترفل

إن اهللا تعاىل عرف الناس أن سريك من مراده، وأنك يف عنايته، وأنك مؤيد بنصره، وعليك من : يقول
  .طت اخليمةنصره حلل ترفل فيها؛ فلهذا أسق

  وما الحاسدون ؟ وما قولوا  العاندون ؟ وما أثلوا فما

والواحد عاند، وأصله من املغالبة عند اجلرح، إذا غلب دمه ومل ينقطع سيالنه، . األعداء: العاندون
فما العاندون وما احلاسدون لالستفهام، ومعناه : أصلوا من التطري لسقوط اخليمة وما يف قوله: وأثلوا
  .فما أثلوا ما قولوا مبعىن الذي: وما يف قوله. ار واالستحقاراإلنك

ما قدر األعداء وما أصلوه من األراجيف واألقوال، وما قدر احلاسدون، وما تقولوا من : يقول
  .األكاذيب

  وهم يكذبون، فمن يقبل ؟  يطلبون فمن أدركوا ؟ هم
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أي ال يدركون ما يؤملون، ! منهم ؟هم يطلبون غايتك، أو يطلبون أعداءهم، فمن أدركوا : يقول
  .أي ال يقبل منهم ما يقولون! وهم يكذبون عليك فمن يقبل قوهلم ؟

  ومن دونه جدك المقبل  يتمنّون ما يشتهون وهم

اهلاء يف من دونه تعود إىل ما أي أن أعداءك يتمنون ما تشتهيه أنفسهم، ولكن سعادة جدك، وإقبال 
  .همدولتك، حيول بينهم وبني مراد

  ولكنّه بالقنا مخمل  وملمومةٌ زرد ثوبها

وقوله زرد ثوا يف موضع الصفة مللمومة وملا جعل . حلق الدرع: والزرد. أي كتيبة جمموعة: ملمومة
  .جعل الرماح مخلها؛ طلبا للمشاكلة: الدرع ثوبا

:  مخل من الرماحمن دونه جدك املقبلن وكتيبته جمموعة، أثواا الدروع، وعلى هذه األثواب: يقول

  فهي خمملة بالرماح 

  وينذر جيشاً بها القسطل  جيشاً بها حينه يفاجئ

وحينه رفع ألنه فاعل يفاجئ والقسطل فاعل ينذر وجيوز أن يكونا . الغبار: والقسطل. اهلالك: احلني
. ول أظهرواأل. فعل سيف الدولة: ويفاجئ وينذر. مرفوعني باالبتداء وا يف موضع رفع خرب االبتداء

  .وا يعود إىل امللمومة

إن سيف الدولة تارة يسرى إىل العدو ليال، فيفاجئه هالكه ومل يشعر به، وتارة يسري اراً ذه : يقول
أراد أنه يسري مرة يف احلزن من األرض وال يثري : وقيل. الكتيبة، فينذر جيشاً بغبارها فيهرب منه
  .هل فيثري الغبار فيهربونالغبار فيفاجئ جيش العدو، ومرة يف الس

 باليد ال تجعل ألنّك  جعلتك بالقلب لي عدةً

    

أنت أجل من أن تنالك األيدي فتدخرك، كما تدخر سائر السيوف واألموال، ولكن صريتك : يقول
  .يف اعتقادي عدة يل لكل شدة، وذخراً لكل نائبة

  لها منك يا سيفها، منصل  رفع اهللا من دولٍة لقد

. ع اهللا دولة أنت سيفها، وأبان على مجيع الدول فضلها، واهلاء يف هلا وسيفها للدولةرف: يقول

  .والكاف يف منك خطاب لسيف الدولة

 من قبلها المقصل فإنّك  فإن طبعت قبلك المرهفات
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  .القاطع: السيوف املرققة احلد، واملقصل: املرهفات

 جودة اجلوهر والقطع، فأنت أول سيف إن كانت السيوف سبقتك بالطبع، فأنت سبقتها يف: يقول
  .قاطع

 في الكرم األول فإنّك  وإن جاد بقلك قوم مضوا

إن تقدمك األجواد يف اجلود، فأنت سبقتهم يف الفعال، وتقدمتهم يف كرم اخلالل، فأنت وإن : يقول
  .تأخرت عنهم وجوداً، تقدمتهم كرماً وجوداً

  لوأمك من ليثها مشب  وكيف تقصر عن غايٍة

  .واهلاء يف ليثها لألم فجعلهما أسدين، وجعله شبلهما. أباه: اليت معها أشبال، وأراد بالليث: املشبل

  .فكيف تقصر عن غاية ترويها، وأنت ليث ابن ليث ابن لبؤة: يقول

  !ألم تكن الشّمس ال تنجل ؟  وقد ولدتك فقال الورى

  .أي تلد: تنجل

أليس الشمس ال تلد ؟ فكيف ولدت : ك تعجب الناس وقالواإا يف شرفها مشس، فلما ولدت: يقول
  .فجعله مشساً مولوداً من مشس! اآلن 

  م ومن يدعي أنّها تعقل  لدين عبيد النّجو فتباّ

ضالالً وخسرانا لدين من يعبد النجوم، ومن : نصب على املصدر وعلى الذم بفعل مضمر، ومعناه: تباّ
  .ني العلة يف الذمب. يدعي أا تعقل وختتار ومتيز

  !تراك تراها فال تنزل ؟  وقد عرفتك فما بالها

لو كانت النجوم تعقل، لكانت إذا رأتك تراها، وتنظر إليها نزلت إليك وخضعت لك، ألنك : يعين
  .أعلى منها حمال، فلما مل تفعل علم أا غري عاقلة

  لبتّ وأعالكما األسفل  بتّما عند قدريكما ولو

 كل واحد منكما احملل الذي يستحقه، لعلوت عليها وصرت يف الفلك، وسفلت هي لو حل: يقول
  .األسفل: عنك، فصار أعالكما اآلن وهو النجم

  أنا لك ربك ما تأمل  عبادك ما أملت أنلت

  .التاء يف أملت، تعود إىل العباد

الضمري : وقيل. خرتكأنلت عبادك وهم اخللق ما أملوه منك، فبلغك اهللا آمالك يف دنياك وآ: يقول
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أي أن ما فعلته من تبليغ الناس مناهم، كانت النجوم تأمله، فال : ما أملت راجع إىل النجوم: يف قوله
  .تقدر عليه فأملت ما أملته النجوم

وملا أطلق على الناس لفظ العبودية له، بني يف آخر البيت أنه من مجلة العباد وأنه حمتاج : قال ابن جين
  : قالكسائر الناس ف

  أنا لك ربك ما تأمل

  .صنعة وحذاقة. فجعله مثل سائر الناس يف احلاجة

وقال وقد ركب سيف الدولة يف بلد الروم، من مرتل يعرف بالسنبوس يف مجادي األوىل سنة تسع 
وكان أبو الطيب متقدماً، فالتفت فرأى . وثالثني وثالث مئة فأصبح وقد صف اجليش يريد مسندو

  : فسايره وأنشده. جاً من الصفوف يدير رحماً، فعرفه فرد الفرس إليهسيف الدولة خار

  ونار في العدو لها أجيج  اليوم بعد غٍد أريج لهذا

  .من تأجج النار وهو التهاا: واألجيج. الرائحة الطيبة: األريج، واألرج

لمني، ويسوء أي ذكرى حسن يسر املس: سيكون هلذا اليوم الذي ركبت فيه، بعد غد أريج: يقول
  .أي حروب ووقائع تلتهب مثل النار: املشركني، ويكون يف العدو نار هلا توقد والتهاب

  وتسلم في مسالكها الحجيج  به الحواصن آمناٍت تبيت

  .املتزوجة: وقيل. مجع احلاصن وهي العفيفة من النساء: احلواصن

  . مجع احلاضنة ألوالدها:احلواضن: وروى. مجع احلاضرة خبالف البادية: احلواضر: وروى

من يف الثغور من النساء، ويأمن أهل احلضر والبدو من الغارات، : يأمن بركوبك هذا بعد غد: يقول
  .ويسلم احلجاج واملسافرون يف أسفارهم وطرقهم من اللصوص وقطاع الطرق

 أيها األسد المهيج فرائس  فال زالت عداتك حيث كانت

  .ه أهيجه هيجا، وهاج هو بنفسهتقول هيجت: هو اهلائج: املهيج

  .جعل اهللا أعداءك حيث كانوا، فرائسك أيها األسد: يقول

  وأنت بغير سيرك ال تعيج  والصفوف معبآتٌ عرفتك

إذا زينته : وعبأت اجليش وعبيته. ما عجت بكالمه أي ما باليت به: تقول. أي ال تبايل: ال تعيج
  .وسويت صفوفه
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بئة اجليش، وتسوية الصفوف؛ ألنك كنت معروفا فيما بينهم ببأسك عرفتك يف حال تع: يقول
لتعبئة اجليوش، وللحالة : وإقدامك، ومن حيث أنك ال تبايل بغري سريك، فكان الوقت جامعاً لألمرين

الثانية وهي أنك ال تعيج بغري سريك، وكان من عادته أنه كان ال يعيج بسري غريه، وإمنا كان يعتمد 
  .يعتمد على أن تسري اجليوش إىل األعداء، بل كان يتوالها بنفسهسري نفسه، وال 

 يسجو فكيف إذا يموج إذا  ووجه البحر يعرف من بعيٍد

  .يسكن: يسجو

شبهه بالبحر ! يعرف من املكان البعيد، وهو ساكن، فكيف إذا ماج واضطرب ؟! أنت البحر : يقول
  .املائج، لبأسه وهيبته

  ذا ملئت من الركض الفروجإ  تهلك األشواط فيها بأرٍض

  .مجع فرج، وهو ما بني القوائم: والفروج. عدا شوطاً، أي طلقا: يقال. عدو الفرس: األشواط

أي عدو الفرس فيها، : األشواط فيها. أي تفىن: لك. رأيتك يف أرض واسعة بعيدة األطراف: يقول
  : لسعتها وال تقطعها إذا جرت أشد اجلري، وهو يف معىن قوله

  ذا ملئت من الركض الفروجإ

 رعيته العلوج فتفديه  تحاول نفس ملك الروم فيها

واهلاء يف فيها تعود إىل الروم . مجع علج، وهو الشديد اخللق، القوى على معاجلة العمل: العلوج
  .وجيوز أن تعود إىل األرض

ه وجنوده فتقتلهم تطلب نفس ملك الروم، وتقصده دون غريه، ولكن تفديه رعيته وأصحاب: يقول
  .بني يديه

  ؟!ونحن نجومها وهي البروج   لغمرات توعدنا النّصارى أبا

  .الشدائد، وأراد ا احلروب: الغمرات

ددنا النصارى باحلروب والشدائد واخلوض يف املهالك وحنن ال ننفك عنها، وليس لنا مرتل : يقول
 ال تزايل النجوم بروجها فكذلك حنن ال سواها فكأنا جنوم، والغمرات بروج تلك النجوم، فكما

  .نزايل الغمرات

 القى وغارته لجوج إذا  وفينا السيف حملته صدوقٌ
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أي ال يرجع حىت : الذي إذا محل صدقت محلته! كيف توعدنا النصارى ؟ وفينا سيف الدولة : يقول
  .يقتل احملمول عليه، وإذا أغار جل على اإلغارة وأدامها

  ويكثر بالدعاء له الضجيج  ن بأساًمن األعيا تعوذة

أي نعوذه ألجل . على أنه مفعول له: على أنه مصدر، وقيل: قيل نصب على التمييز، وقيل: بأساً
  .بأسه وإقدامه

خفنا عليه من العيون، فنعوذه من شر العيون أن تصيبه، ورفعنا أصواتنا . إذا رأينا بأسه وإقدامه: يقول
  .هللا عنه العنيبالدعاء له، حىت ينصرف ا

  بما حكم القواضب والوشيج  والدمستق غير راٍض رضينا

يف : السيوف والوشيج: قائد اجليش مثل اسفهساالر عند الفرس والقواضب: الدمستق عند الروم
  .أصول الرماح، وعروقها اليت تنبت عليها الرماح، مث مسيت الرماح مبنبتها. األصل

ف والرماح، والدمستق غري راض بذلك، ألا حكمت لنا بالظفر حنن رضينا مبا حكمت السيو: يقول
  .والنصر، وعلى الدمستق بالقتل واهلزمية

  وإن يحجم فموعده الخليج  يقدم فقد زرنا سمندو فإن

  .وهي دار مملكة الروم: خليج قسطنطينيه: مدينة يف بالد الروم، وأراد باخلليج: مسندو

 حىت نزلنا على مسندو، وإن أحجم عنا فاملوعد بيننا وبينه أن نرتل إن أقدم فنحن توسطنا بالده،: يقول
  .على اخلليج وحناصره يف دار مملكته

    

ومر سيف الدولة بسمندو وعرب آلس وهو ر عظيم فرتل على صارخة وأحرق ربضها وكنائسها 
جعاً، فلما أمسى وربض اخلرشنه وما حوهلا وأكثر القتل، وأقام مبكانه يوماً مث رحل حىت عرب آلس را

ترك السواد وأكثر اجليش وسرى حىت جاز خرشنة، وانتهى إىل بطن اللقان يف غد ظهراً، ولقى 
الدمستق يف األلوف من اخليل، فلما نظر الدمستق إىل أوائل اخليل، ظنها سرية، فثبت هلا وقاتل أول 

ه خلق كثري، وأسر من وقتل من فرسان: قيل. الناس حىت هزمهم، وأشرف عليه سيف الدولة فازم
بطارقته وزراورته ووجوه رجاله خلق كثري نيف على مثانني، وأفلت الدمستق، وعاد سيف الدولة إىل 

عسكره وسواده، وقفل غامنا فلما وصل إىل عقبة تعرف مبقطعة األثفار فصادفه العدو على رأسها، 
 فخرج من الفرسان مجاعة، فرتل فأخذ ساقة الناس حيميهم، فلما احندر بعد عبور الناس ركبه العدو
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سيف الدولة على بردى وهو ر عظيم وضبط العدو، وعقبة السري صعبة طويلة، فلم يقدر على 
صعودها لضيقها وكثرة العدو ا، فعدل متيا سراً يف طريق وصفه له بعض أدلته، وأخذ ساقة الناس 

ن خلفه، وقاتله إىل العشاء وأظلم حيميهم، وكانت اإلبل كثرية مثقلة وجاءه العدو آخر النهار م
الليل، فتسلل أصحاب سيف الدولة يطلبون سوادهم، فلما خف عنه أصحابه سار حىت حلق بالسواد 

حتت عقبة قريبة من حبية احلدث، فوقف وقد أخذ العدو اجلبلني من اجلانبني، فجعل سيف الدولة 
! يرجع، ومن بقي حتتها مل تكن فيه نصرة يستنفر الناس فال ينفر أحد فمن جنا من العقبة اراً مل 

وختاذل الناس وكانوا قد ملوا السفر، فأمر سيف الدولة بقتل البطارقة والزراورة ولك من كان يف 
  . وانصرف سيف الدولة- وكان فيها مئات -السالسل 

بعضهم  و- من التعب - فاجتاز أبو الطيب آخر الليل جبماعة من املسلمني، بعضهم نيام بني القتلى 
  : حيركوم فيجهزون على من حترك، فلذلك قال

 قتالكم إياهم فجعوا كأن  وجدتموهم نياماً في دمائكم

إنه قد : ويقال. يصف احلال بعد القفول يف مجاد اآلخر سنة تسع وثالثني وثالث مئة: فقال أبو الطيب
  .لة إال يف شرذمة يسريةقتل يف هذه الغزاة من املسلمني زهاء مئة ألف فارس ومل ينج سيف الدو

  إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا  غيري بأكثر هذا النّاس ينخدع

إن قاتلوا إىل آخره، فرد : هذا الناس إمنا وجه فيه اإلشارة، أنه محله على لفظ الناس مث قال: قوله
  .وهذا ظاهر: هذا اخللق: الكناية إىل املعىن، وروى

الناس، ويغتر بأقواهلم، فأما أنا، ال أخندع م، وال أغتر بقوهلم، ألين غريي ينخدع بأكثر هؤالء : يقول
فهم يف ألسنتهم شجعان، ويف القتال جبناء ال ! جربتهم فوجدم ال خري فيهم، يقولون ما ال يفعلون 

  .خري عندهم، وال غناء

  وفي التّجارب بعد الغي ما يزع  الحفيظة إالّ أن تجربهم أهل

: وقيل. الغضب؛ ألن الشجاع يغضب عند احلروب، فيحمى عن قومه: اعة وأصلهاالشج: احلفيظة

هم أهل الشجاعة واحلمية : أي يكف يقول: ويزع. مجع التجربة: احلمية واألنفة، والتجارب: احلفيظة
  .يف الظاهر، وإذا جربتهم ظهر لك ما يزع عن االغترار م، واالخنداع بظاهر أحواهلم

  أن الحياة كما ال تشتهي طبع ؟  دما علمتالحياة ونفسي بع وما
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وما احلياة وموضعها رفع باالبتداء، : الدنس، مث مسى العار والعيب طبعاً وما استفهام يف قوله: الطبع
  .وما احلياة، وما نفسي: يعين. معطوفة على احلياة: خربه، ونفسي: واحلياة

وقد !  هي عار عليها، وغري موافقة هلا ما لنفسي وطلب احلياة، وكيف ترغب نفسي يف حياة: يقول
  .مرة فقر، ومرة تعب، فهي طبع وعار: علمت نفسي أن احلياة إذا كانت تنغص مبا ال تشتهيه

  أنف العزيز بقطع العز يجتدع  الجمال لوجٍه صح مارنه ليس

  .أي ينقطع: جيتدع. ماالن من طرف األنف: املارن

مارنه، ولكن مجاله يف عزته ومنعته، فإن العزيز إذا ذهب ليس مجال الرجل يف صحة وجهه و: يقول
  .عزه ذهب مجاله، وكان يف احلقيقة مثل من جدع أنفه، ألن السماجة فيه أكثر من قطع األنف

  !وأترك ألغيث في غمدي وأنتجع ؟  المجد عن كتفي وأطلبه ؟ أأطرح

وأترك سيفي !  عن كتفي مث أطلبه فأطرح هذا اد. اد وحسن احلال إمنا يكسبان بالسيف: يقول
  .فإذا فعلت ذلك فكأين قد طلبت األمر من غري وجهه! يف غمدي، وأنتجع املعروف من وجه آخر 

    

  ! أي كيف أتركه وأطلب اخلري واد من غريه ؟. إنه إشارة إىل سيف الدولة: وقيل

  دواء كّل كريٍم أو هي الوجع  ال زالت مشرفةً والمشرفية،

إا ال تزال شريفة، فإن العز ا يدرك؛ الن اإلنسان إما أن ينال بغيته ا، أو :  داعياً للسيوفيقول
  .يقتل ا، فهي داء ودواء

  : ومثله قول بعضهم

 على عجل، أو عاش منتصفاً موتاً  عاش بالسيف القى عيشه عجباً من

  فعفي الدرب والدم في أعطافها د  الخيل من خفّت فوقرها وفارس

. وهو املضيق يف اجلبل مثل الباب. الضرب: وقيل. مضايق الروم: والدرب. أي اخليل: خفت

  .رجع إىل ذكر سيف الدولة. أي دفعة بعد دفعة: ودفع. اجلوانب: واألعطاف

  .الفارس الشجاع من ثبت خيله وسكنها يف الدرب، والدم جيري يف أعطافها دفعة بعد دفعة: يقول

  وأغضبته وما في لفظه قذع  ه قلقٌوما في قلب وأوحدته

أي جعلته اخليل وحيداً فريداً وانفرد عنها، ومل يداخله قلق لوحدته، وكذلك ملا أغضبته : وأوحدته
  .اخليل، بتقاعدهم عنه، مل يتلفظ باخلنا والفحش
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يعين أن أصحابه ملا ازموا غضب لذلك، . من املوجدة وهي الغضب. أي أغضبته: وأوجدته: وروى
  .لكن مل يعلق هلذا الغضب ومل يتلفظ بالقبيحو

  والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع  تمتنع السادات كلّهم بالجيش

كل سيد وأمري مينعه جيشه من األعداء، ويدفع عنه شرهم، إال سيف الدولة، فإنه مينع جيشه : يقول
  .بنفسه، ويذب عنه بسيفه

  أدنى سيرها سرععلى الشكيم و  المقانب أقصى شربها نهٌل قاد

مجع الشكيمة، وهي احلديدة املعترضة : الشرب األول، والشكيم: والنهل. اجلماعة من اخليل: املقنب
  .مصدر سرع سرعاً مثل ضخم ضخما: وقيل. يف معىن سريع: وسرع. يف فم الدابة

أفواهها ال قاد اجليش إىل بالد الروم، وكان غاية شرب خيله النهل، ومع ذلك كانت جلمها يف : يقول
  ! فكيف أعاله ؟. ترتع، وكان أقل سريها سريعاً

  كالموت ليس له ري وال شبع  يعتقى بلد مسراه عن بلٍد ال

مصدر سرى يسري، : عاقه واعتاقه، مقلوب من عقاه واعتقاه ومسراه: أي ال مينع، يقال: ال يعتقى
  .وهو مفعول ال يعتقى

ال يعوقه بلد عن آخر، فإذا فتح بلداً حتاوزه إىل آخر فيفتحه، ال يثبت يف بلد من بالد الروم، و: يقول
وشبهه باملوت، وشبه البالد . فكأنه املوت ال يشبع، وال يروى من هالك األنام، وسلب لنفوس

  .بالنفوس

  تشقى به الروم والصلبان والبيع  أقام على أرباض خرشنٍة حتّى

مجع صليب، : والصلبان.  يبىن حول سورها من خارجمجع الربض، وهي نواحي املدينة، وما: األرباض
  .بلد أو حصن: وخرشنة. تزعم النصارى أنه صورة اخلشبة اليت صلب عليها املسيج

مل يزل يسري يف بالد الروم حىت انتهى إىل خرشنة، ونزل على أرباضها، يغري على نواحيها : يقول
  ويكسر صلباا ويهدم بيعها 

  والنّهب ما جمعوا، والنّار ما زرعوا  ما ولدواما نكحوا، والقتل  للسبي

  .ما نكحوا وما ولدوا ألحد ثالثة أوجه: إمنا قال

  .أنه أجراهم جمرى ما ال يعقل من البهائم، فاستعمل هلم لفظ ما ألا ملا ال يعقل: أحدها

  .عد حبمدهسبحان ما يسبح الر: قال، يقولون. أن ذلك لغة حكاها أبو زيد عن أهل احلجاز: والثاين
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  .للسيب نكاحهم، وللقتل والدم: أنه يف معىن املصدر، تقديره: والثالث

  .إنه كان يسيب نساءهم، ويقتل أوالدهم، وينهب أمواهلم وحيرق زرعهم: يقول

 المنابر، مشهوداً بها الجمع له  مخلى له المرج منصوباً بصارخٍة

واملرج . وداً واهلاء يف ا تعود إىل صارخةوكذلك منصوباً ومشه. يف موضع نصب على احلال: خملى
  .موضعان من نواحي خرشنة، وهي من أوسط ممالك الروم: وصارخة

ونصب له بصارخة املنابر، وبين فيها املساجد، وأقام اجلمعة، فشهد . أخلى له هذان املوضعان: يقول
  .الناس اجلمع ا

 تقعتكاد على أحيائهم  حتّى  يطمع الطير فيهم طول أكلهم

  .فاعله: وطول. مفعول يطمع: الطري

  .إن الطري قد تعودت أكل حلوم القتلى منهم، فتكاد تقع على أحيائهم، فضال عن موتاهم: يقول

  على محبته الشّرع الّذي شرعوا  ولو رآه حواريوهم لبنوا

نصارى لبنوا إنه مع نكايته فيهم، حمبوب إىل قلوم لشجاعته وسخاوته، فلو رآه حواري ال: يقول
  .شريعيتهم على حمبته

    

مستق عينيه وقد طلعت ذمسود الغمام فظنّوا أنّها قزع  الد  

  .السحاب املتفرق: القزع

إن عيين الدمستق كذّبتاه، حىت ظن جيشك العظيم، الذي هو مبرتلة الغمام األسود، أنه قليل، : يقول
ذم عينيه، وإمنا خص الغمام األسود، ألنه أهول مبرتلة القطع املتفرقة من السحاب، فلما علم ذلك 

منظراً وأكثر يف السماء إجراء وتراكماً، فهو إشارة إىل الكثرة، وألن فيها تكون الصواعق أكثر من 
  .غريها، فهي مبرتلة اجليوش

 الجياد الّتي حوليها جذع على  فيها الكماة الّتي مفطومها رجٌل

إمنا مسى كمياً؛ ألن مواضع مقاتله كمى على : وقيل. أي املستترالشجاع املتكمي يف السالح : الكمى
  .الذي مت له حوالن: واجلذع. الذي أتى عليه حول: واحلويل. قرنه

يف هذه الغمام السود، الشجعان الذي كل طفل منهم كأنه رجل؛ لشدته، أو كأنه أرجل من : يقول
  .جذع من أفراس غريهمغريهم، وكل مهر حويل من خيلهم كأنه جذع لقوته أو كأنه 
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 حناجرها من آلس جرع وفي  يذرى اللّقان غباراً في مناخرها

أي يثري : ويذرى. وقيل بينهما مسرية يومني. ر: وآلس. وقيل موضع. جبل يف بالد الروم: اللقان
  .وفيه معنيان. ويفرق

لت إىل اللقان، أنه يريد سرعة السري أي أن اخليل شربت املاء من آلس وسارت منه ووص: أحدمها
  .واملاء بعد يف حلوقها مل تسغه فاختلط غبار اللقان يف مناخرها، مباء آلس يف حناجرها

أنه يريد كثرة اجليش حىت أن أوله يثري الغبار باللقان، وآخره على آلس يشرب من مائه كما : والثاين
  : قال غريه

 أخراه وبالشّام قادمه بيثرب

  طّعن يفتح في األجواف ما يسعفال  كأنّها تتلقّاهم لتسلكهم

كأنه خيله تتلقى الروم لتسلكهم وتنفذ فيهم، كما ينفذ السهم، فالطعن يفتح هلم يف أجواف : يقول
يعين أن كل طعن كأنه درب يسع الفارس، فلو أراد السلوك فيها . أعدائهم ما تسع الفارس وفرسه

  ..أمكنه 

  والقنا شمعمن األسنّة نار  تهدى نواظرها والحرب مظلمةٌ

يف موضع اجلر عطفاً على األسنة، وجيوز أن : والقنا. واهلاء للخيل. نواظرها. فاعل دى ومفعوله: نار
  .خربه، واجلملة يف موضع النصب على احلال: يكون يف موضع الرفع على االبتداء، ومشع

  .سنة يف الرماحإذا أظلمت احلرب بالغبار، وحتريت فيها عيون الفرسان، هداها ملع األ: يقول

  .شبه القنا بالشمع، واألسنة بالنار اليت يف رءوسها، وهذا تشبيه بديع

  على نفوسهم المقورة المزع  دون السهام ودون الفر طافحةٌ

اخليل : واملقورة. أي مرتفعة، من طفحت القدر إذا جاشت وعال زبدها: الفرار، وطافحة: الفر
  .السراع: واملزع. الضامرة

ن هذه اخليل الضامرة السراع، واثبة على نفوس األعداء عالية عليهم، وحائلة بينهم وبني الرمي يعين أ
  .بالسهام، والفرار باالزام، بل تسبق إليهم اخليل دون ذلك

الربد واملزع بكسر امليم : السموم، وهي احلر والقر: دون السهام ودون القر واملراد بالسهام: وروى
  .صفتها، وهي اخللقة: الدرع، واملزع: ةوفتح الزاي، واملقور



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        549

يعين أن خيله ال يلبسها من احلر والربد والثياب املعتاد، ولكن دروع أخلقتها كثرة اللبس، واملداومة 
  .عليها

  أظمى تفارق منه أختها الضلع  دعا علجاً حال بينهما إذا

  .الرمح األمسر: وباألظمى. الرومي: أراد بالعلج

رمح أظمى، فيفرق بينهما، كما . رومي رومياً آخر لينصره حال بني الداعي واملدعوإذا دعا ال: يقول
واهلاء يف منه تعود إىل األظمى ويف أختها إىل الضلع وهي املقدمة يف . يفرق أحد األضالع من اآلخر

  .تفارق: املعىن، ورفعها ألا فاعلة

  إذ فاتهن، وأمضى منه منصرع  أجّل من ولد الفقّاس منكتفٌ

والكناية يف فان تعود إىل خيل سيف . املشدود إليه إىل خلف: هو الدمسق واملنكتف: ولد الفقاس
  .الدولة، وهي املعرب عنها بسود الغمام

إن كان الدمستق قد جنا بنفسه، وفات خيلك، فقد أسر من أصحابه من هو أجل منه، وصرع : يقول
  .منهم من هو أشجع منه

 ومنهن في أحشائه فزع نجا  منفلتٌوما نجا من شفار البيض 

السيوف، واألصل فيه الصفة، مث صار امساً : وأراد بالبيض. مجع الشفرة، وهي حد السيف: الشفار
  .واجليد املفلت واألول أيضاً لغة. ومنفلت ليس بالفصيح. هلا، والكناية يف منهن تعود إىل الشفار

    

 يفلت إال وقلبه مملوء من الفزع، فقد حل يف قلبه من إن كان الدمستق قد جنا من سيوفك، فلم: يقول
  : ومثله أليب متام. اخلوف ما يقوم مقام قتله

  !ينجو الرجال ولكن سله كيف نجا ؟  ينج منك أبو نصر فعن قدٍر إن

 الخمر حوالً وهو ممتقع ويشرب  يباشر األمن دهراً وهو مختبٌل

  .اللوناملتغري : واملمتقع. الفاسد العقل: املختبل

قد دخل قلب الدمستق من اخلوف، ما يباشر معه األمن دهرا طويال، وعقله زائل ويشرب : يقول
اخلمر حوال كامال ولونه حائل، لشدة الفزع الذي حصل له، مع أن شرب اخلمر يظهر يف اللون 

  .محرة

 أمين ما له ورع للباترات  كم من حشاشة بطريٍق تضمنها
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  .القيد: واملراد باألمني. أي تكفل ا: وتضمنها. عند الروم القائد: لبطريقوا. بقية النفس: احلشاشة

كم من روح قائد من قواد الروم تكفل ا للسيوف القواطع القيد، وهو أمني، حىت يرد عليها، : يقول
  .وإن مل يكن له ورع يكفه عن اخليانة

ألم كفار، ويعرض عن عفوهم، إذ أراد باألمني سيف الدولة، وتركه للتورع هو أنه يقتلهم : وقيل
  .واألول أوىل. التورع يقتضي ذلك

  ويطرد النّوم عنه حين يضطّجع  الخطو عنه حين يطلبه يقاتل

  .الضمري يف عنه للبطريق: يقاتل اخلطو عنه

إذ طلبه خطوه لينجيه، دفع القيد عنه فجعل ذلك مقاتلة بني اخلطو وبني القيد، وإذا أراد أن : يقول
وقد قال أبو نواس مثله أو قريباً . وهذا أحسن املعاين يف وصف القيد. طرد عنه النوم هذا القيدينام 
  : منه

 خطوه عند القيام قصير بها  إذا قام أعيته على الساق حلقةٌ

  عودي، فتندفع: حتّى يقول لها  المنايا فال تنفك واقفةً تغدو

  .أي تسري سرياً سريعاً: تندفع

ت حتت طاعته، فيغدوا كل يوم، فيقف بني يديه، انتظاراً ألمره، فإذا أمره بالوقوع إن املو: يقول
  .اعد إليهم، اندفع إليهم يف السري، وأسرع يف إجابته وطاعته، فأتى على أرواحهم: باألعداء يقول له

  خانوا األمير فجازاهم بما صنعوا  إن المسلمين لكم: للدمستق قل

أي الذين أسلمهم سيف الدولة إىل أعدائهم ومل يذب عنهم، إمنا فعل : لالمإن املسلمني بفتح ا: يقول
ذلك ألم خانوه، وخالفوا أمره، فتركهم حىت ظفر م العدو، وجعل ذلك جزاء خمالفتهم ألمره، 

  .أم ملا خالفوه مل يظفروا بعدوهم: ومعناه

 قتالكم إياهم فجعوا كأن  وجدتموهم نياماً في دمائكم

زم أصحاب سيف الدولة، التجأ من ال ميكنه الفرار منهم إىل قتلى الكفار، وطرح نفسه بني ملا ا
  .القتلى، وختضب بدمائهم؛ ليحسب أنه قتيل فال يتعرض له

إمنا أسرمت كل عاجز مل يكن له حيلة سوى أن يطرح نفسه بني القتلى، وخيضب بدمائهم، : فيقول
  ليهم أسفاً، ويتخضب بدمائهم جزعاً فكأنه هو الفجيع بقتالكم، يلقى نفسه ع

  من األعادي وإن هموا بهم نزعوا  تعفّ األعادي عن مثالهم ضعفي
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الذين أسرمتوهم، وقتلتموهم كانوا ضعفى، حبيث إذا ظفر العدو بعدوه على حالة مثلها أمسك : يقول
  .أي كف عنه، ألن حاله شر من القتلى: عنه، وإن هم بقتله نزع عنه

  .مهوا وإن نزعوا أي ال يقتلهم العدو وإن مهوا بقتلهم، ومالوا إليهوإن : وروى

 يأكل إالّ الميت الضبع فليس  ال تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق

ال تظنوا أن من أسرمت كان حياً، بل مل تأسروا إال كل ميت مل يبق فيه رمق، ألنكم كالضبع، : يقول
  . ملا أمكنكم أسرهموالضبع ال يأكل إال امليت فلو كانوا أحياء

 تمر فرادى ليس تجتمع ؟ أسد  هالّ على عقب الوادي وقد صعدت

  .هو موضع بعينه: وقيل. وهو أسفله وآخره: وروى على عقب الوادي. مجع عقبة: العقب

فهال أسرمت، أو هال وقفتم أو حاربتم حني عربنا الوادي وصعدنا عقبه، وكانت خيلنا : يقول
  .للحرب ال يتوقف بعضها لبعضكاألسود، متر فرادى 

  والضرب يأخذ منكم فوق ما يدع  بفتاها كّل سلهبٍة تشقكم

: الفرس الطويلة، وقيل: والسلهبة. بفتاها، واملراد به سيف الدولة: وروى. أي برماحها: بقناها: روى

  .الضامرة اخلفيفة

أي حتمل إليكم رجال : تاهاهال تعرضتم لنا حني كانت اخليل السالهب تشقكم برماحها، أو بف: يقول
الضرب يأخذ منكم فوق ما يدع أي أن من قتل منكم وجرح : وقوله. يقتلكم، أو رماحاً تطعنون ا

  .أكثر ممن سلم وختلص من القتل واجلرح

    

  لكي يكونوا بال فسٍل إذا رجعوا  عرض اللّه الجنود بكم وإنّما

الضعيف الردىء من : والفسل. أي جانبهأي أمكنت السيف من عرضه، : عرضته للسيف: يقال
  .الرجال

إمنا مكنكم اهللا تعاىل من جيش سيف الدولة ليتطهروا من األوباش، فال يبقى فيهم إال كل : يقول
  .شجاع فاتك فيعاودكم جيشة ليس فيه إال احلماة والكماة

  وكّل غاٍز لسيف الدولة التّبع  غزٍو إليكم بعد ذا فله فكّل

جيشه من كل فسل، فكل غزو بعد هذا الغزو هو لسيف الدولة، والظفر له دونكم، قد صفا : يقول
  .وكل غاز تابع له، وداخل يف مجلته
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 تخلق ما تأتي وتبتدع وأنت  تمشي الكرام على آثار غيرهم

كل كرمي يتبع يف كرمه من تقدمه من الكرام، وأنت حتدث من الكرم ما ال يسبقك إليه أحد، : يقول
  ! داعاً، ليس ألحد مثله وتبتدع ابت

  وكان غيرك فيه العاجز الضرع  يشينك وقتٌ كنت فارسه وهل

فارساً : واهلاء يف فارسه للوقت وكذلك يف فيه وكان أصله. الضعيف: والضرع. أي يعيبك: يشينك
  .إال أنه أضافه إليه. فيه

، ألنه أظهر شجاعتك ليس فيه عيب، بل فيه فخر! أي عيل لك، إذا ثبت وازم أصحابك : يقول
  .وعجز غريك

معناه ما شانك وقت من األوقات يف احلروب ألنك مل تنهزم قط، يف وقت ازم غريك فيه، بل : وقيل
  .كنت الغالب وغريك العاجز

 يرفعه شيء وال يضع فليس  من كان فوق محّل الشّمس موضعه

لك؛ ألنك فوق الشمس ومن كان أنت أعلى من أن تضع اهلزمية من قدرك، أو يرفع الظفر حم: يقول
  .كذلك ال يضع منه شيء وال يرفعه؛ ألنه ال اية فوقه

  إن كان أسلمها األصحاب والشّيع  يسلم الكر في األعقاب مهجته لم

إن أصحابه أسلموه فإن كره يف أعقاب عدوه مل خيذله، فلم يضره خدالن أصحابه وأشياعه : يقول
  .ةواهلاء يف أسلمها للمهج. إياه

 يكن لدني عندها طمع فلم  ليت الملوك على األقدار معطيةٌ

كأنه . لو أن امللوك يعطون الناس على أقدارهم، مل يطمع الدينء يف االتصال م والقرب منهم: يقول
ويعرض بشعرائه، . يعرض بسيف الدولة، أنه لو كان ينفي األراذل من جنده مل تتنفق هذه اهلزمية عليه

  .حقون ما يستحقه من العطاءألم ال يست

 قرعت حبيك البيض فاستمعوا وأن  رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا

  .طرائقه: حبيك البيض

كنت رضيت من جندك أن يكونوا نظارة، وإن ضربت األعداء مسعوا صوت وقع السيف على : يقول
  .رءوس األعداء وبيضهم

نهم أن حيضروا القتال، وأن يروا ضربك وقد رضيت م: ومعناه. إنه تعريض لبعض شعرائه: وقيل
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األعداء، ويستمعوا وقع الصوت على بيضهم، ومن الواجب أال ترضى منهم بذلك، بل كان جيب أن 
  .واألول أظهر. يضربوا بني يديك، كما أضرب أنا

  من كنت منه بغير الصدق تنتفع  أباحك غشاً في معاملٍة لقد

لة، من كذبك من نفسه، وأظهر لك غري ما يف ضمريه، قد أوسع يف الغش معك، يف معام: يقول
  .ونافقك يف مواالته

  وأرضهم لك مصطافٌ ومرتبع  معتذر والسيف منتظر الدهر

  .يف الربيع: موضع اإلقامة يف الصيف واملرتبع: املصطاف

م، هذه اهلزمية كانت زلة من الدهر، فهو يعتذر منها إليك، وسيفك ينتظر معاودتك غزوه: يقول
ليتالىف ما فرط، وأرضهم لك ترتهلا أيام الصيف والربيع، وال يقدرون على ردك عنهم، ودفعك عن 

  .ديارهم

  ولو تنصر فيها األعصم الصدع  الجبال لنصراٍن بحاميٍة وما

الوعل : وقيل. الوعل بني السمني واهلزيل: والصدع. الوعل الذي يف إحدى يديه بياض: األعصم
  .اللطيف اجلثة

لو التجأت النصارى إىل اجلبال مل متنعهم منك، حىت لو تنصرت األوعال اليت يف اجلبال لكنت : قولي
  .تصطادها بقوتك ومتضي فيها مرادك

  حتى بولتك واألبطال تمتصع  وما حمدتك في هوٍل ثبتّ له

، مل أمدحك يف شعري إال بعد أن جربتك وشاهدتك ثباتك يف األهوال: أي تقتتل يقول: متتصع
  .ومضاربتك فيما بني األبطال

 يعد جباناً من به زمع وقد  فقد يظن شجاعاً من به خرقٌ

  .رعدة تصيب الرجل عند الغضب: هو الثبات، وقيل: الروية والعزم، وقيل: والزمع. الطيش: اخلرق

مل أمدحك إال بعد التجربة فقد حيسب األخرق املتهور يف احلروب من غري تدير شجاعا، : يقول
حيسب الشجاع إذا قدم بالتدبري والعزم والثبات على احلروب جباناً أو إذا رؤى زمعه وارتعاده من و

  .الغضب يظن أنه جبان

    

الح جميع النّاس تحمله إنبع  السوليس كّل ذوات المخلب الس  
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ر مضمر وهو ضمري األم: يف موضع نصب خبرب ليس، واالسم. مبتدأ وخرب: كل ذوات املخلب السبع
  .إن ليس ها هنا مبرتلة ما يف لغة بين متيم ال ينصب خربها: وقيل. والشأن

ليس كل من حيمل السالح شجاعاً، كما أن ليس كل ذي خملب أسد، فقد حيمل اجلبان : يقول
السالح كما حيمله الشجاع، وقد يكون لغري األسد خملب، كالكلب والذئب والضبع، كما يكون 

  .لألسد

يف الغزاة الصائفة يف مجادي اآلخرة سنة أربعني وثالث مئة ببقعة عربسوس على وتوقف سيف الدولة 
افتراق القرى مث أصبح صافا يريد مسندو، وقد اتصل به أن العدو ا جامعاً معد يف أربعني ألفا، فتهيب 

جيش سيف الدولة اإلقدام عليها، وأحب سيف الدولة املسري إليها، فاعترضه أبو الطيب وأنشده 
  : اال فلما بلغ إىل قولهارجت

  وإن كنت سيف الدولة العضب فيهم

 يقولوا كما تقول حىت ال - قل هلؤالء وأومأ بيده إىل من حوله من العرب والعجم : قال سيف الدولة
  .ينثين اجليش، فما جتمل أحد منهم بكلمة

  ونسأل فيها غير سكّانها اإلذنا  دياراً ما نحب لها مغنى نزور

  .والضمري يف هلا وسكاا للديار. املرتل: املغىن

حنن نزور دياراً ال حنب مغانيها، ألا ديار األعداء، ال ديار األحباب، وإن كانت هذه ليست : يقول
بزيارة، غري أن الصورة صورة الزيارة، ألنا ال نريد املقام ا كما يفعل الزائر، وحنن نسأل لدخول 

  .الذين هم الروم، فنستأذن سيف الدولة، وندخلها بإذنههذه الديار اإلذن من غري سكاا 

  عليها الكماة المحسنون بها ظنّا  إليها اآلخذات لنا المدى نقود

: أخذ هذا الفرس املدى: يقال. الغاية: الكناية يف إليها وهلا للديار، ويف عليها ا لآلخذات، واملدى

  .إذا سبق

، عليها شجعان، حيسنون الظن ألم جربوها فعرفوها نقود إىل ديار الروم خيالً سوابق: يقول
  .باجلودة

  ونرضى الّذي يسمى اإلله وال يكنى  الّذي يكنى أبا الحسن الهوى ونصفي

أبو احلسن، وهو سيف الدولة، ونرضي اهللا تعاىل، وذلك امسه، وال : نصفي احلب للّذي كنيته: يقول
  .جيوز أن يكىن
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  إذا ما تركنا أرضهم خلفنا عدنا  ناوقد علم الروم الشّقيون أنّ

قد علم الروم األشقياء أنا إذا ارحتلنا عن ديارهم، عدنا إليها مرة أخرى، وال نزال نعاودهم : يقول
  .حىت نستأصلهم

  لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطّعنا  وإنّا إذا ما الموت صرح في الوغى

  .ظهر، وانكشف: صرح

  .لضرب والطعن، حىت نصل إىل مرادنا وال يردنا عنه املوت الصريحقد علموا أنا خنوض ا: يقول

 وقلنا للسيوف هلمنّا إلينا،  قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه

  .ويف قوله لقاؤه إىل احلبيب. الضمري يف له يعود إىل املوت

علينا كما نقصد جيباً نشتهي لقاءه وأشهدنا . إذا ظهر املوت يف احلرب قصدنا إليه مسرعني: يقول
تعال، وهو مركب من فعل وحرف أصلها مل : اسم للفعل ومعناه: وهلم. السيوف، وقلنا هلا تعال إلينا

: وقيل. مث جعال امساً واحداً. وأمل يلم واألمر منه أملم. مل يا رجل: إذا أتاه واألمر. فها تنبه ومل أمر من مل

  .تثنية واجلمعالتسوية بني املذكر واملؤنث وال: إحدامها: هلم فيه لغتان

وما يف البيت على هذه . يا رجالن وهلموا يا رجال، وهلمي يا امرأة: هلما: التمييز فتقول: والثانية
اللغة، ألنه خطاب للسيوف وأصله هلمي يا سيوف مث أدخلوا عليه النون الثقيلة فحذفت الياء 

اضربن يا : يم كما تقولهلمن فعلى هذا يكون بكسر امل: لسكوا وسكون النون األوىل بعدها فبقي
وحكى عن املتنيب أنه كان ينشده بضم امليم، فعلى هذا يكون أجرى السيوف جمرى املذكرين . امرأة

وكان أصله هلموا فلما أدخل . ورأيتهم يل ساجدين" كلّ يف فلٍك يسبحون: "كقوله تعاىل. ممن يعقل
  .نون األوىل، ألن النون الثقيلة كالتنوينعليه النون للتأكيد الثقيلة حذفوا الواو؛ لسكوا وسكون ال

  تكدسن من هنّا علينا ومن هنّا  حشوناها األسنّة بعدما وخيٍل

أي طعناها، وأدخلنا األسنة يف جلودها، أي رب خيل مألنا جلودها باألسنة، بعدما : حشوناها األسنة
الشمال، حىت تفرقت عنا مدبرة أو من اليمني و. اجتمعن علينا من ها هنا وها هنا، أي من كل جانب

  .بني أيدينا

  فلما تعارفنا ضربن بها عنّا  إلينا بالسياط جهالةً ضربن

    

  .نصب على أنا املفعول له: فلما تالقينا وتقارعنا وجهالة: وروى
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ط ملا رأونا ضربوا خيوهلم إلينا؛ جلهلهم بنا، فلما عرفوا أمرنا ولوا عنا، يضربون خيوهلم بالسيا: يقول
  .للهرب عنا، كما كانوا يضربوا لإلقبال علينا

معناه أم ظنونا عسكر الروم فأقبلوا حنونا، فلما حتققوا األمر ولوا عنا هاربني مستحثني : وقيل
  .خيوهلم

 نبار إلى ما تشتهي يدك اليمنى  تعد القرى والمس بنا الجيش لمسةً

للخطاب : والتاء يف تشتهي. ي نسابق أو نسبقأ: نبار. أي اقصد بنا: واملس بنا. أي جتاوز: تعد
  .راجع إىل اليد، فيكون مرفوعاً: وقيل. لسيف الدولة، فيكون يدك منصوباً

جتاوز قرى الروم، وأعرض عن اإلعادة، واقصد بنا جيش الروم، لكي نسبق يف طاعتك، وما : ومعناه
  .تشتهيه يدك اليمىن، فنكون أطوع لك منها

  .كالرماح نسبق السيف يف يدكمعناه أنا نكون : وقيل

  ونحن أناس نتبع البارد السخنا  بردت فوق اللّقان دماؤهم فقد

  .موضع: واللقان. مجدت: بردت

. إذا أردت دماء الذين قتلناهم، فاقصد بنا إليهم، لتجري دماؤهم اآلن، ألنا قوم نتبع البارد: يقول

  .احلار

   قبل الضراب القنا اللّدنافدعنا نكن  كنت سيف الدولة العضب فيهم وإن

إن كنت سيفاً قاطعاً ماضياً يف الروم، فاجعلنا أرماحاً لينة، لنسبق ضربك، أي قدمنا أوالً إىل : يقول
احلرب، فنكون مثل الرماح، يبدأ ا يف القتال فإذا كسرت وآل أمرها إىل الضراب، رجعت النوبة 

  : إليك؛ ألنك سيف قاطع، ومثله

 للكالكل فارتمينا أنخنا  نا قليالًفلما أن توافي

 نحوهم ومشوا إلينا مشينا  لم ندع قوساً وسهماً فلما

  وأنت الّذي لو أنّه وحده أغنى  األلى ال نأتلي لك نصرةً فنحن

أصله يف نصرة مث : وقيل. نصب على التمييز: ونصرة. أي ال نقصر: ال نأتلي. مبعىن الذين: األىل
  . إىل ما بعده فنصبهحذف حرف اجلر، وأوصله

حنن ال نقصر يف نصرتك، مع أنك ال حتتاج إىل نصرة أحد، بل يف غنائك ما يكفي كل : يقول
  .األعداء
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  ال أرضى من العيش باألدنى: ومن قال  الردى من يبتغي عندك العال يقيك

ألدىن من من طلب عندك العال صار وقاية لك، وجعله اهللا فداء لك، وكذلك من ال يرضى با: يقول
  .العيش، وطلب أقصاه، يقيك اهلالك بنفسه، فإنه ال يدرك منا إال بك يف حياتك

إذا كنا نطلب عندك العلو وصفو العيش، فال بد أن نتقدمك يف احلرب، وجنعل نفوسنا وقاية : يعين
  .لك، وإن كنت تغتين عنا بنفسك

   معنىولم يك للدنيا وال أهلها  لم تجر الدماء وال اللّها فلوالك

ألن االسم بعد لوال مبتدأ، فإذا وقع " لَوالَ أَنتم لَكُنا مؤِمنني: "كقوله تعاىل. فلوال أنت: القياس
: الضمري بعدها، جيب أن يكون ضمري رفع منفصل، ولكنه أقام ضمري ارور مقام املرفوع، واللها

  .الدراهم والدنانري

ا جتري على يديك، وأنت معىن الدنيا وزينة أهلها، فلوال الدماء كلها جتري بسيفك، والعطاي: يقول
  .أنت مل يكن للدنيا وال ألهلها معىن، ومل يكن شجاعة وال جود

  وال األمن إالّ ما رآه الفتى أمنا  الخوف إال ما تخوفه الفتى وما

  .أي خيافه: ختوفه

يء أنه خموف خافة، وإن مل اخلوف واألمن، ما تصوره اإلنسان يف نفسه، فإذا تصور يف الش: يقول
يكن خموفاً وإذا تصور يف نفسه أن الشيء مأمون أمن منه، وإن مل يكن كذلك يف احلقيقة، وفيه حث 

  .على قتال الروم، ومنع من اخلوف منهم

  .وقال أيضاً ميدحه ويذكر هذه الغزاة وأنه مل يتم له قصد خرشنة؛ بسبب الثلوج وهجوم الشتاء

 ضجيع الخود منّي لماجد  حواسدعواذل ذات الخال في وإن  

اخلال الذي يكون يف اخلد، مثل الشامة ومجعة : وقيل أراد به. قيل هو اخليالء، أي ذات اخليالء: اخلال
  .الكثري الشرف، وكىن به عن العفيف: واملاجد. الناعمة احلسنة اخللق: واخلود. خيالن

اخلال يف وصلها إياي لسن بعواذل يف احلقيقة، وإمنا إن النساء اللوايت يعذلن هذه اجلارية ذات : يقول
إن ضجيع اخلود مين ملاجد أي إذا : مث استأنف وقال. هن احلواسد، حيسدوا علي، حبيب إياها

وأراد بالضجيع نفسه ومهته وهلذا قال مىن أي أن . ضاجعتها عففت عنها، ومل ينلها من جهيت عار
  .الذي يضاجعها مىن ماجد عفيف

بد يردويعصى الهوى في طيفها وهو راقد  اً عن ثوبها وهو قادر  
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  .فاعل يرد ضمري الضجيع، وكذلك مجيع الكنايات تعود إليه

إذا خلوت معها رددت يدي عنها وأمسكتها عن ثوا، ولو أردت لقدرت منها على ما : يقول
 يف النوم مع الطيف اشتهيت، وإذا رأيت طيفها يف النوم عصيت اهلوى فيه، وعففت عنه، فحايل

  .كحايل يف اليقظة معها

أن الفاحشة ال ختطر ببايل الستعمال العفة يف اليقظة، ألن اإلنسان إمنا يرى يف املنام ما حدثته : ومعناه
  : به نفسه يف حال اليقظة، وأخذ منه التهامي هذا املعىن فقال

 وجهه عن لثمه بلثامه ثنى  ما أراد الطّيف تقبيل ثغره إذا

 حنواً، فهذا فعله في منامه  يرجى منه حال انتباهه يففك

 لها في قربه متباعد محب  متى يشتفي من العج الشّوق في الحشى

  .العج الشوق حمرقه، وفاعل يشتفي حمب

يعين أن . مىت يشتفي العاشق من شوقه احملرق له، إذا كان يف حال قربه من احلبيب متباعد منه: يقول
  .وي شوقه بلقاء حبيبه، فإذا باعده أيام قربه مل يشتف منهالعاشق إمنا يدا

 !فلم تتصباك الحسان الخرائد ؟  إذا كنت تخشى العار في كّل خلوٍة

  .اجلارية الناعمة: وتعرضك له، واخلريدة. حتملك على الصيب: وقيل. تتصباك تستميل قلبك

لقرب من احلسان عاراً، فلماذا إذا كنت ختتار العفاف يف كل خلوة وتعد ا: خياطب نفسه ويقول
  : وقريب منه! ومالك والتعرض للهوى ! تعشقك النساء احلسان ؟

 باللّذة الجسور وفاز  راقب النّاس مات غماً من

قم حتّى ألفته ألحالس ومّل طبيبي جانبي والعوائد  علي  

لى العيادة، فإذا ملت النساء أحل دام والعوائد مجع العائد؛ وخص النساء ألن أعطف قلوباً، وأدوم ع
  .من العيادة فالرجال أكثر مالالً

  .إن السقم قد الزمين حىت ألفته واستأنست به، وحىت ملين الطبيب والعوائد وأسلموين ملا يب: يقول

  !جوادي، وهل تشجو الجياد المعاهد ؟  على دار الحبيب فحمحمت مررت

  .وهي املنازل، والواحد معهد. علتشجو أي حتزن واجلياد مفعوله واملعاهد الفا

مررت بدار احلبيب فعرفت جوادي، فحمحمت ملا تذكرت أيامها حني، كنت أزور احلبيب : يقول
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مث ! وتشجوها املنازل ومفارقة األحباب ! كأن اجلياد أيضاً تشتاق إىل الديار : مث تعجب وقال. عليها
  .رجع عن التعجب يف البيت الذي بعده

  سقتها ضريب الشّول فيها الوالئد ؟  ء من رسم منزٍلوما تنكر الدهما

مجا شائل وهي : اللنب اخلاثر والشول: الدمهاء الفرس السوداء، وهي اجلواد املذكورة قبل، والضريب
  .األمة واخلادمة: والوليدة. الناقة اليت قل لبنها، وذلك أمحد اللنب، وألطفه، واهلاء يف فيه للمرتل

 أثر املوضع اليت كانت الوالئد تسقيها اللنب فيه من الشول حىت اعتادت كيف تنكر فرسي: يقول
  .ذلك ؟ أي كان من الواجب عليها أن تعرف ذلك، وحتزن لفراق هذا املرتل

تطاردني عن كونه وأطارد  بشٍي واللّيالي كأنّها أهم  

ذوف، أي وأطاردها عن أطارد فيه حم: وقوله. احملاربة: واملطاردة. أي عزم عليه وأريده: أهم بشيء
  .كونه، وأخرب عما يهم به بالنكرة، ليكون أعظم يف النفوس

ومثله . إين أحاول أمراً عظيماً وأريد أن أحصل مرادي فيه، واأليام تدافع عنه وحتاربين عليه: يقول
  : آلخر

 عن كون ما أبغي وما أطلب  دهري وأحداثه يطردني

 يهربعنه به  ودهره  وما ينال المرء مأموله

  إذا عظم المطلوب قّل المساعد  من الخالّن في كّل بلدٍة وحيداً

مرفوعاً، فيكون : وروى. نصب وحيداً على احلال يف الضمري الذي يف أطارد أي أطارد الليايل وحيداً
  .أي أنا وحيد. خرب ابتداء حمذوف

ليالً يساعدين عليه، واملطلوب أحاول أمراً عظيماً وأنا وحيد فالليايل تدافعين عنه، وال أجد خ: يقول
  .إذا كان عظيماً قل من أن يساعد طالبه

 لها منها عليها شواهد سبوح  وتسعدني في غمرٍة بعد غمرٍة

  .الدالئل واهلاء يف هلا وعليها ومنها للسبوح: تساعدين، وهو معىن تسعدين والشواهد: وروى

    

ي الغمرات والشدائد، مرة بعد مرة، مث وصف يساعدين فيما أطلبه فرسي السبوح، وتقتحم مع: يقول
يعين إذا نظرت إىل حسن . هلا منها عليها شواهد أي هلا من خلقها شواهد على عتقها: فرسه فقال

يعين ذه . إن الضمري يف هلا للسبوح ويف منها وعليها للغمرة: وقيل. أعضائها استدللت على كرمها
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 وهذه الشواهد اليت هلا، تشهد على الغمرة بأا قد الفرس شواهد من هذه الغمرة اليت خاضتها،
  .خاضتها، وهي آثار الطعن

يف القرآن العظيم : ومثله. وعيب عليه يف اجلمع بني حروف اجلر، والكنايات املتناسبة وال مطعن عليه
  : الكميتويف الشعر قول " وِلي ِفيها مآِرب أَخرى"، "وكَتبنا علَيِهم ِفيها: "قوله تعاىل

 فيه منه عالماتٌ وآثار لي  إن ابن حزم عمرو من ذوى كرٍم

 مفاصلها تحت الرماح مراود  على قدر الطّعان كأنّما تثنّى

املراود مجع مرود، وهو احللقة اليت يف رسن الدابة، يكون فيها مسمار يدور عليها ذلك، فذلك 
  .املسمار هو املرود

سها عند املطاعنه، على حسب ما حيتاج إليه الفارس، فكأن مفاصلها إا تتمايل وتتصرف بفار: يقول
  .املرود الذي يدور يف احللقة، أو تدور احللقة حيثما أديرت: حتت الرماح

كأن الرماح حتت : فيكون من باب املقلوب ومعناه. هو الذي يكحل به، وهو امليل: املرود: وقيل
  .مفاصلها املراود

  . بلني املفاصل، وجودة االنعطاف عند اجلوالن والطعانواملقصد يف الوجهني وصفها

  موارد ال يصدرن من ال يجالد  نفسي والمهنّد في يدي وأورد

من ال جيالد أي من ال حيارب، وال جييد الضرب . واملهند السيف املطبوع، على مثال سيوف اهلند
  .بالسيف

 ال يسلم منها إال كل شجاع فاتك  موارد احلرب اليت-  وسيفي يف يدي -إين أورد نفسي : يقول
  .جميد الضرب

  على حالٍة لم يحمل الكفّ ساعد  إذا لم يجمل القلب كفّه ولكن

  .من ال جيالد: اهلاء يف كفه يعود إىل من يف قوله

  .الرجل إذا مل يكن له قلب حيمل كفه مل حيملها ساعده، ألن القوة والشجاعة من القلب: يقول

عوى منّى القصائد ؟  ر شاعرإنّي ال أرى غي خليليفلم منهم الد  

كلمن أرى يدعي أنه شاعر، ولكنما بلهم اقتصروا على جمرد الدعوى، ومل يشاركوين يف املعىن : يقول
  .كما يشاركوين يف االسم

  ولكن سيف الدولة اليوم واحد  تعجبا؛ إن السيوف كثيرةٌ فال
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لشعر، وغريي مدع، كما أن السيوف كثرية، وليس شيء، ال تعجبا من حالنا، فأنا واحد يف ا: يقول
: يعين أنه يف الشعر كسيف الدولة يف األمراء، وقوله. منها كسيف الدولة، فهو واحد بني السيوف

  .اليوم زائدة

 عادة اإلحسان والصفح غامد ومن  له من كريم الطّبع في الحرب منتض

ذب، فينتضى من غمده على األعادي، وله عادة الكرم يبعثه على احملاماة يف احلرب وال: يقول
  .وذلك حيثه على العفو. اإلحسان والصفح عن املذنب

  تيقّنت أن الدهر للنّاس ناقد  رأيت النّاس دون محلّه ولما

ملا رأيت سيف الدولة أعلى الناس حمال، ورأيتهم دونه، علمت أن الدهر ناقد، يرتل كل أحد : يقول
  .مرتلته

 من هانت عله الشّدائد وباألمر  سيف من ضرب الطّلىأحقّهم بال

من يضرب رقاب األعداء، فيعمل عمل السيف، وأوالهم باألمر : أحق الناس بأن يسمى سيفا: يقول
من تسهل عليه شدائد الزمان، وليس كذلك إال سيف الدولة، فلهذا اختص ذا االسم، : والنهي

  .وتفرد باألمر والنهي

م بأن يكون صاحب السيف، من يضرب رقاب األعداء ومن يتحمل شدائد الدهر، معناه أحقه: وقيل
  .باألمن بالنون: وروى. أوىل باألمر

 وما فيها لمجدك جاحد بهذا  وأشقى بالد اللّه ما الّروم أهلها

ما والضمري يف أهلها وفيها يعود إىل معىن . للنفي: وما الثانية. مبعىن الذي أي الروم أهلها: ما األوىل
حتى إذا كُنتم ِفي الْفُلِْك : "ودك جاحد هذا مثل قوله تعاىل. األوىل، ألنه مبعىن البلدة واألرض

  : ومثل قول جرير" وجرين ِبهم

 الغيث أيتها الخيام سقيت  متى كان الخيام بذي طلوح

  .استفهم أوال عن الغائب، مث عدل إىل اخلطاب

 محل على أنه فصل بني أفعل، وما هو من متامه، خبرب االبتداء، وهو ويف إعراب البيت خلل، ألنه إن
  .أشقى بالد اهللا ما الروم أهلها ذا: قبيح، ألنه قال

  .ذا متعلق مبحذوف يدل عليه أشقى، أي شقوا ذا: أن قوله: وتأويله

    



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        562

رب بالدهم، وتغري أشقى البالد بك بالد الروم، وأهلها أشقى الناس بك، ألا أبداً بك خت: املعىن
عليهم وتسيب نساءهم، وأهليهم، ومهمع ذلك يقرون بفضلك، وشرفك حىت ليس فيهم أحد ينكر 

  .ذلك

  وجفن الّذي خلف الفرنجة ساهد  بها الغارات حتّى تركتها شننت

والفرجنة ناحية بأقصى بالد الروم، . والغارات هي اليت تغري عليها. شننت أي فرقت ا أي بالروم
وأراد بالذي ملك الروم . خلف الفرجنة أراد به قسطنطينية، وهي وراء الفرجنة: وقيل. ور األندلسجتا

يعين أغرت على بالد الروم وعممتها خبيلك وسراياك، حىت صاحب الفرجنة، أو . أو ملك الفرجنة
  .ملك الروم، ال تنام عينه خوفاً منك

  ، مساجدوإن لم يكونوا ساجدين  والقوم صرعى كأنّها مخضبة

أي شنت ا الغارات، وسفكت فيها الدماء، حىت خضبت األرض بدماء . خمضبة نصب على احلال
القتلى، فكأن األرض مساجد خملقه، والقوم الصرعى فيها، كأم ساجدون، وإن مل يكونوا سجوداً 

  .يف احلقيقة

  .شبه الدم باخللوق الذي يكون يف املساجد

  وتطعن فيهم والرماح المكايد  والسابقات جبالهم تنكّسهم

طعنه بالرمح يطعنه طعناً، وطعنه بالقول يطعنه طعاناً، ففرق بينهما يف املصدر، وأما يف : قال الليث
يطعن بالرمح : وعن الليث عن بعضهم. جيوز طعاناً يف الرمح أيضاً: وقيل. املستقبل فمضموم العني

. مسعت يطعن بالرمح: قال الفراء. ائي بالضم فيهماومثله للكس. وكالمها يطعن: قال. ويطعن بالقول

  .إذا طرحته عنه، على رأسه: ونكست الفارس عن فرسه

حتصنوا باجلبال فراراً منك، فطاعنتهم برماح كيدك، حىت نكستهم عن رءوس اجلبال، اليت هي : يقول
  .كاخليور هلم

اليت هي كاجلبال احلصينة، ويصل أراد بالسابقات اخليل نفسها، أي تقلب بالقتل عن أفراسهم : وقيل
  .واألول هو الوجه. طعنك إليهم، والذي يوصله إليهم هو رماح املكايد والتدابري

رماحك تطعنهم : ومكايدك. خيلك: أي حبالك اليت تصطادهم ا. وروى والسابقات حباهلم باحلاء
  .ا

  كما سكنت بطن التّراب األساود  هبراً وقد سكنوا الكدى وتضربهم
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هو جتاوز الضريبه : وقيل. أي يقطع. يضرب هرباً: أن يقطع اللحم ويبينه عن اجلسم يقال: اهلرب
  .واألساود مجع األسود وهي احلية السوداء. والكدى مجع الكدية، وهي األرض الصلبة

فروا منك إىل املغارات واملطامري ودخلوا حتت األرض كاحلية السوداء، فأخرجتهم منها : يقول
  .وقتلتهم

  .معناه ضربتهم هرباً حىت دخلوا الكدى، خوفا منك، فاستتروا باملطامري، كاحليات حتت التراب: وقيل

  .إن سيف الدولة أسرهم وأدخلهم املطامري: وقيل

  .أراد بالكدى القالع واحلصون: وقيل

 في أعناقهن قالئد وخيلك  وتضحى الحصون المشمخّرات في الذّرى

يعين أن خيلك تصعد رءوس اجلبال، فتحيط حبصوم إحاطة . ذروة: رءوس اجلبال، الواحد: الذرى
  .القالئد باألعناق

  بهنزيط حتّى أبيض بالسبي آمد  بهم يوم اللّقان وسقتهم عصفن

ويف م للروم، وكذلك ناحية األرض، من وراء آمد، ألنه . عصفن م أي هلكنهم، والكناية للخيل
  .ألن التأنيث إذا كان غري حقيقي جيوز تذكريهذهب به مذهب البلد أو املوضع، و

إن خيلك أهلكتهم يوم اللقان، مث قدت خيلك إىل هرتيط حىت أغرن عليها وسبنب ذراريهم : يقول
حىت ابيضت من كثرة السيب الذي مألها، ألن أهل الروم بيض األلوان . ونساءهم، مث عدت إىل آمد

  .ها كلها سودوآمد سورها مبين باحلجارة السود، وكذلك دور

 وذاق الردى أهالهما والجالمد  وألحقن بالصفصاف سابور فانهوى

  .الصخور: واوى أي سقط، واجلالمد. الصفصاف وسابور حصنان

أحلقت خيلك سابور بالصفصاف، ألا هدمت الصفصاف أوال، مث أحلقت سابور ا يف اهلدم : يقول
  .واإلخراب، وذاق أهالمها، وصخورمها اهلالك

  مبارك ما تحت اللّثامين عابد  في الوادي بهن مشيع وغلّس

    

بدل من املشيع، . مشيع أي جرى، شجاع يشيعه قلبه، ومبارك: وفاعل غلس. الضمري يف ن للخيل
أحدمها، لثام الفم، واآلخر لثام : واللثامان. أي مبارك الوجه، ميمون النقية. وما حتت اللثامني الوجه

وقيل، . تلثم بلثامني: وقيل. الغبار واللثام: وقيل. راد ما الشيب، واللثام املعهودأ: األنف وقيل
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أي سار خبيله بالغلس يف الوادي، . أحدمها لثام الفم، الذي هو طرف العمامة، واآلخر لثام البيضة
  .وهو شجاع مبارك الوجه، عابد متورع، أو ألنه جهاد وغزو، فجميع ما يفعله طاعة وعبادة

به أوقاته والمقاصد تضيق   يشتهي طول البالد ووقتهفتى 

  .ووقته جر عطفاً على البالد وفىت بدل من مشيع وما بعده صفة له

أي طول : هو يتمىن طول البالد اليت يقتحمها، أو يتمىن طوهلا، لتسع جيشه، ويتمىن طول وقته: يقول
 تتسع هلا األوقات، وجيشه عظيم عمره، ليدرك غاية مهه، فأوقاته تضيق به، ألنه يطلب غاية ال

تضيق به جيوز أن يكون حاالً من يشتهى أي يشتهي به ضائقاً به أوقاته، : ضاقت عليه البالد، وقوله
  .وجيوز أن يكون خرباً آخر كما كان يشتهي خرباً ومجيعه صفة للفىت، وهو يف موضع رفع، وهذا أوىل

  جامدإالّ وسيحان رقابهم  أخو غزواٍت ما تغب سيوفه

ما تغب أي ما تقصر وما . أي هو أخو غزوات: خرب ابتداء حمذوف: أخو غزات نعت لفىت وقيل
  .وقيل حبر. تتأخر وسيحان ر يف بالد الروم

هو أبداً يغزوهم ويسفك دماءهم وال يرجع عن بالدهم، إال عند شدة الربد ومجد املاء، وإن : يقول
  . تغب رقام أبداً، ألن البحر ال جيمد، فعلق ذلك بأمر حمالأن سيوفه ال: محلته على البحر كان معناه

 شفتيها والثّدي النّواهد لمى  فلم يبق إالّ من حماها من الظّبي

  .الضمري يف محاها راجع إىل معىن من إذ املراد به املرأة املسبيه

سيوف حسنهن مل يبق من الروم إال نساؤهم احلسان الوجوه اللمى الشفاة، محاها من ال: يقول
  .ومالحتهن، وود ثديهن، فسبني ومل يقتلن

 لدينا ملقياتٌ كواسد وهن  يبكّى عليهن البطاريق في الدجى

إن النساء الاليت سبيناهن، بنات الكبار من الروم ونساؤهم؛ فهم يبكون عليهن، عندما خيلون : يقول
مهانات ملقيات كواسد، ال يلتفت إليهن بأنفسهم يف ظلمة الليل، ألن أقارم، وهو مع ذلك عندنا 

  .لكثرن

 قوٍم عند قوٍم فوائد مصائب  :بذا قضت األيام ما بين أهلها

  .إشارة إىل احلال، وهو يذكر ويؤنث: بذا إشارة إىل ما وصفه فيما تقدم، وقيل

ا لنا فوائد، أن جيعل مصيبة قوم فائدة لقوم؛ ألن هذه السباي. هكذا حكم األيام فيما بني الناس: يقول
  .وعلى أهلها مصائب
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  على القتل موموقٌ كأنّك شاكر  شرف اإلقدام أنّك فيهم ومن

  .والشاكد املعطى. املوموق احملبوب، من ومقته

  .كأنك تعطيهم وحتسن إليهم! شرف الشجاعة أنك تقتلهم، وهم حيبونك : يقول

دماً أجريته بك فاخر فؤاداً رعته لك حامد  وأن وأن  

من شرف اإلقدام أن كل دم جتريه يفتخر بك، وكل : أنك فيهم يقول:  بالفتح عطفا على قولهوأن
إنسان قتلته أكسبته شرفاً، وكل فؤاد خوفته ومألته خوفاً حيمدك ويثىن عليك؛ ملا يرى من شجاعتك 

  : وإقدامك ومثله آلخر

  فبعض منايا القوم أكرم من بعض  فإن أك مقتوالً فكن أنت قاتلي

 طبع النّفس للنّفس قائد ولكن  يرى طرق الشّجاعة والنّدى ّلوك

كل أحد يعرف فضل الشجاعة والسخاء ويعرف الطريق إليهما، ولكن طبع اللئيم يقوده إىل : يقول
اجلنب والبخل، وطبع الكرمي حيثه على الشجاعة والبذل، فطبع كل إنسان يقوده إىل ما مييل إليه، إذ 

  .اإلنسان طوع الطبع

 الدنيا بأنّك خالد لهنئت  هبت من األعمار ما لو حويتهن

  .يقول بت من أعمار األعداء ما لو مجعته وملكته، وزيد يف عمرك، لبقيت يف الدنيا خالداً دائماً

وفيه إشارة إىل أن الدنيا مسرورة بكونه فيها، فلو رزق هذه األعمار، لدام سرورها، وفيه مدح من 
  .بالشجاعة املؤدية إىل قتل مجاعة األعداءوصفه : أحدمها: وجهني

حذف املضاف وأقام . معناه هلنئ أهل الدنيا: وقيل. أن سرور الدنيا ببقائه، إذ هو زينتها: والثاين
  .أي أهل القرية" واسأِل القَرية: "املضاف إليه مقامه، كقوله تعاىل

ين واللّه عاقد وأنت  فأنت حسام الملك واهللا ضاربلواء الد 

    

أنت سيف امللك، وهو ملك بين العباس، لكن اهللا تعاىل يضرب بك أي ينصرك ويسلطك على : يقول
يعين أنت تظهر شعاره، وتدعو الناس إليه، واهللا يعقد هذا اللواء؛ ألن ما : األعداء، وأنت لواء الدين

  .يعقده اهللا ال يقدر أحد على حله

 مولود كريم ووالدتشابه   وأنت أبو الهيجا ابن حمدان يا ابنه
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  .أبو سيف الدولة: أبو اهليجاء

يا ابن أيب اهليجاء : أي تشبهه يف أفعاله وأخالقه، يا ابنه نداء لسيف الدولة، معناه. أنت أبوك: يقول
  .أشبهته وأشبهك، فاملولود الكرمي، ووالده متشاان، يف األخالق واألفعال

 ، ولقمان راشدلقمان وحارث  وحمدان حمدون، وحمدون حارثٌ

  .ومحدون جد أبيه، وكذلك ما بعده. محدان جد سيف الدولة

أنك أشبهت أباك، وأبوك أشبه جدك، وجدك أشبه أباه، فكل واحد منكم يشب أباه إىل اجلد : يعين
  .األكرب، يف الكرم واخلصال

م آبائه وليس فيه مطعن ألنه مل ميكنه أن يغري اس. وطعن الصاحب إليراده لقطة محدان ومحدون
  .وأجداده، وأن جيعل مكانة لفظة حسنة خيترعها

  وسائر أمالك البالد الزوائد  أولئك أنياب الخالفة كلّها

إمنا جعلهم أنياب اخلالفة، : والزوائد ما زاد على األسنان املعروفة يف الفم، وقيل. األنياب مجع الناب
على أعدائهم، وجعل غريهم من امللوك ألن ذوات األنياب يسطون ا، وكان اخللفاء يسطون م 

أنت وآباؤك األمراء حقاً، وأنتم للخالفة كأنياب : كالزوائد، ال حيتاج إليها، بل يتأذى ا، فكأنه قال
  .يذبون عنها، وغريكم اليت ال خري فيها

  وإن المني فيك السها والفراقد  يا شمس الزمان وبدره أحبك

 الشمس تضيء النهار، والبدر يضيء الليل، وأنت قد مجعت معنيني يعين أن. جعله كالشمس وكالبدر
جنم حفي ال يكاد : فاستحققت االمسني، وجعل غريه من امللوك إىل جنبه كالسها والفرقدين ألن السها

جنمان خفيان أيضاً، من بنات نعش الصغرى، وأتى بلفظ الفرقدين، : يراه إال حاد البصر، والفرقدان
  .أقام لفظ اجلمع مكان لفظ التثنية: كواكب، وقيلوما حوهلما من ال

  وليس ألن العيش عندك بارد  ألن الفضل عندك باهر وذاك

  .أي طيب: أي ظاهر غالب، وبارد: باهر

  .أحبك لفضلك، ال ملا أناله من طيب العيش عندك، ألن ذلك حيصل يف كل موضع: يقول

بالعقل صالح قليل الحب فإن  بالجهل فاسدوإن كثير الحب   

أحبك يا مشس الزمان، وإن القليل من احملبة مع العقل ينتفع ا، فأنا أحبك : يقول مؤكداً لقوله
بالعقل، فإن قدرت أن حمبيت لك قليلة، ولكنها ملا كانت مع العقل كانت أنفع من حمبة اجلاهل إياك؛ 
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ذي الفضل، وأن الكثري من احملبة مع ألن العاقل إمنا جيب اإلنسان ملا يرى من فضله، فمحبته دائمة ل
اجلهل، فاسد ال أصل له، ألن اجلاهل إمنا حيب اإلنسان للطمع، فإذا انقطع انقطعت احملبة، فغريي من 

  : الشعراء وإن كان يظهر لك من نفسه حباً كثرياً؛ فحبه ملا كان مع اجلهل ليس فيه طائل ومنه قوله

الجا  العاقلون على التّصافي يحب هلين على الوساموحب  

أراد أنت حتبين حمبة قليلة، وغريك من امللوك حيبونين كثرياً، غري أن حمبتك مع العقل، فإنك : وقيل
تعرف فضلي وحمبتهم مشوبة باجلهل بفضلي، والقليل من احلب إذا كان مع العقل، أصلح من احلب 

  .الكثري إذا كان مع اجلهل

ك، وقد تويف يف سحر يوم األربعاء لعشر بقني من شهر رمضان وقال ميدحه ويعزيه بغالمه التركي ميا
  .سنة أربعني وثالث مئة

 من حاالته بنصيب آلخذ  ال يحزن اللّه األمير فإنّني

إذا حزن حزنت ألجل حزنه، وإذا سر شاركته يف السرور، . ال حزن األمري، فإين أشاركه يف أحواله
حرس اهللا على نعمه : كما تقول. أنه دعاء لنفسهفك. آلخذ من حاالته بنصيب: وهذا معىن قوله

  .وهذا إشارة إىل خلوص الدعاء له وصفاء النية يف حبه. ببقائك

بكى أسى أهل األرض ثم ها وقلوب بكى  ومن سربعيوٍن سر 

واهلاء يف سرها للعيون وقلوب سرها، فحذف . متييز: وقيل. أسى يف موضع نصب، ألنه مفعول له
  .ليهلداللة األول ع

من سر الناس كلهم بإحسانه إليهم، مث بكى حلزن أصابه، ساء بكاؤه الذين سرهم، فكأنه : يقول
  : يبكي بعيوم وحيزن بقلوم، ومثله آلخر

 فيه كلّهم مأجور فالنّاس  عمت فواضله فعم مصابه

    

، حىت تتحقق معناه أن من سر أهل األرض، إذا بكى لزم كل من سره أن يشاركه على بكائه: وقيل
أم شاركوه يف حزنه، كما : احملبة اليت يقتضيها سرورهم بفعله، وهذا قريب من األول ومعناه

  : ومثله ليزيد بن حممد. شاركوه يف سروره

  فلهونا إذ حزنتم غير إنصاف  أشركتمونا جميعاً في سروركم

 إلى قلبي حبيب حبيبي حبيب  وإن كان الدفين حبيبه وإنّي
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نا أحب سيف الدولة، وهذا املدفون حبيبه، فهو إذاً حبيب حبييب فمن كان حبيب حبييب فهو أ: يقول
  !.حبيب إىل قليب، فكيف ال أحزن عليه ؟

  وأعيا دواء الموت كّل طبيب  فارق النّاس األحبة قبلنا وقد

  .أي أعجز: أعيا

  .ول حبيب فارق حبيبهقد فارق الناس قبلك أحبتهم، وذاقوا أمل الفراق، فليس هذا بأ: يقول

 منعنا بها من جيئٍة وذهوب  سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها

لو عاش من كان قبلنا يف الدنيا، لضاقت الدنيا علينا، ومنعنا لكثرة أهلها عن ايء والذهاب، : يقول
  .والتصرف فيها

  وفارقها الماضي فراق سليب  اآلتي تملّك سالٍب تملّكها

  .املسلوب: مال غريه قهراً والسليباآلخذ : السالب

إن هذه الدنيا كانت يف يد السابق، مث تنتقل إىل من يأيت بعده، فكأن اآليت سلبها من املاضي، : يقول
  .فجعل الوارث اآليت سالباً، وامليت املاضي مسلوباً واإلرث سلباً

  وصبر الفتى لوال لقاء شعوب  فضل فيها للشّجاعة والنّدى وال

م املوت، معرفة ال يدخلها التعريف؛ ألنه اسم علم للمنية، فقد اجتمع فيه التأنيث اس: شعوب
  .والتعريف

لوال خوف املوت، لكان ال يظهر فضل الشجاعة والسخاء والصرب؛ ألن اإلنسان إمنا جنب : يقول
 تبلغ به خوفاً من القتل، وإذا علم أنه ال ميوت ارتفع اجلنب، كذلك البخيل، إمنا يبخل ألنه خياف أن

احلاجة إىل املوت، فإذا أيقن باخللود، فقد مسحت نفسه مبا يف يده، ألنه آمن من اهلالك، ويرجو أن 
يكتسب فيما يأيت من الزمان، وكذلك من جرح فإمنا جيزع خوفاً من املوت، فإذا علم أنه ال ميوت، ال 

  .فضل لصربه، ويف املوت هذه احلكمة والصالح

  حياة امرٍئ خانته بعد مشيب  احٍبحياة الغابرين لص وأوفى

  .أفعل من الوفاء: أوىف

احلياة ال بد هلا من النفاد، وآخر غاياا املشيب، فإذا دام اإلنسان حىت يبلغ املشيب، فقد بلغ : يقول
  .غاية احلياة، مث ختونه هذه احلياة يف الوفاء له، فأوىف احلياة، هي احلياة اليت ختون صاحبها عند املشيب

  إلى كّل تركي النّجار جليب  يماك في حشاي صبابةً قىألب
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األصل، : والنجار. الالم للتأكيد: وقيل. ألبقى يف جواب قسم مضمر، أي واهللا ألبقى: الالم يف قوله
  .أي جملوب، وروى يف حشاي جراحة: وجليب. وهو اللون أيضاً

 ما ترك يف قليب حمبة لكل تركي جملوب إين رأيت من جنابة مياك، وحسن أخالقه وطاعته ملواله،: يقول
  .من بالد الترك

  وال كّل جفٍن ضيق بنجيب  كل وجٍه أبيٍض بمبارٍك وما

إين كنت أشتاق إىل تركي، وأعلم أنه ال يشبهه يف جنابته وكرامته، إذ ليس كل وجه أبيض : يقول
  .مباركاً، وكل جفن ضيق جنيباً

  .ىل كل تركي، إذ ليس لكل أحد من اخلصال ما فيهإنه رجع عما قبله من االشتياق إ: وقيل

  لقد ظهرت في حد كّل قضيب  ظهرت فينا عليه كآبةٌ لئن

  .ها هنا هو السيف: احلزن، والقضيب: الكآبة

إن ظهر علينا احلزن ملوته، فقد ظهر أيضاً يف السيوف، لفقدها من يضرب ا وطول لبثها يف : يقول
  .غمودها بعد موته

  وفي كّل طرٍف كّل يوم ركوب  ٍس كّل يوٍم تناضٌلكّل قو وفي

  .الفرس الكرمي: والطرف. الترامي بالسهام: التناضل

  .ظهرت الكآبة أيضاً يف القوس والفرس: يقول

  وتدعو ألمٍر وهو غير مجيب  يعز عليه أن يخّل بعادٍة

مليت أن خيل بعادة من يشتد على هذا ا: وروى بغارة يقول. روى بعادة أي بعادة من عادات خدمتك
عادات خدمتك، أو خيل بغارة من غاراتك، وأن تدعوه ألمر وهو ال جييبك، لكن به ما منعه عن 

  .ذلك

  نظرت إلى ذي لبدتين أديب  إذا أبصرته لك قائماً وكنت

  .ما تلبد من الشعر على عاتقه: لبدة األسد

يعين أن األسد شجاع . سداً له عقل وأدبكنت إذا رأيته قائماً بني يديك يف اخلدمة، رأيت أ: يقول
  .وهذا قد مجع الشجاعة والعقل واألدب، فهو أفضل من األسد. ال عقل له وال أدب

    

  فمن كفّ متالٍف أغر وهوب  يكن العلق النّفيس فقدته فإن
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يعين إن كان هذا . أي إن يك مياك العلق النفيس. العلق خرب يكن والنفيس نعت له، وامسه مضمر
  .لعبد علقاً نفسياً فقدته، فال تأسف عليه، ألنك مالك، ومن عادتك إتالف األموال وهبة األعالقا

 يعوذ مجده بعيوب لم  كأن الردى غاٍد على كّل ماجٍد

  .وروى من الغداة. روى عاد أي ظامل

، ومثله كأن اهلالك يتسلط على ماجد، إىل مل جيعل ده عوذة من العيب، تقيه عني احلساد: يقول
  : الكشاجم

 من شر أعينهم بعيٍب واحد  شخص األنام لحسن وجهك فاستعذ

 فلم نشعر له بذنوب غفلنا  أيادي الدهر في الجمع بيننا ولوال

إن كان الدهر قد أساء يف التفريق بني األحبة، فقد تقدم إحسانه يف اجلمع بينهم، فلوال ما سبق : يقول
  . األحبة، ملا شعرنا بذنوبه يف تفريقه مشلنا، ومل نعد ذلك عليه ذنبامن إحسانه يف اجلمع بيننا وبني

  إذا جعل اإلحسان غير ربيب  لإلحسان خير لمحسٍن وللتّرك

  .مبعىن مربوب، ورىب اإلحسان إذا رباه: ربيب

الدهر أحسن أوالً مث أفسد إحسانه آخراً، وترك اإلحسان ابتداء، خري من أن يبتدئ به مث ال : يقول
  .يربيه باملداومة عليه

  .ورجع يف هذا البيت إىل ذم الدهر

 عن استعباده لغريب غني  وإن الذي أمست نزار عبيده

إنك ملكت نزاراً كلها بإحسانك، واستعبدم بفضلك، وهم قومك وعشريتك، فال حاجة : يقول
  .بك إىل استعباد عبد غريب

  راً للبيبوبالقرب منه مفخ  بصفاء الود رقّاً لمثله كفى

أي هم عبيدك بالطاعة وصفاء املودة، وكفى بصفاء املودة منهم رقاً لك، : بني كيفية استعباده لرتار
  .فال تريد منهم إال أن تصفوا لك املودة، وكفى بالقرب منك فخر ملن كان لبيباً

 مثاٍب من أجّل مثيب أجّل  فعوض سيف الدولة األجر إنّه

  .هو سيف الدولة أيضاً: يف الدولة، واملثاباهلاء يف إنه يعود إىل س

عوض سيف الدولة األجر، على جهة الدعاء أي عوض اهللا ذلك أجل من أثيب األجر، واهللا : يقول
  .أجل مثيب
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إن اهلاء لألجر، أي إن األجر أجل مثاب، أي أجل ثواب من أجل مثيب، وهو اهللا تعاىل، : وقيل
  .مصدر كاإلثابة: واملثاب على هذا

  يطاعن في ضنك المقام عصيب  الخيل قد بّل النّجيع نحورها فتى

الشديد : والعصيب. الضيق: دم اجلوف والضنك: هو الدم الطري على اإلطالق، وقيل: قيل: النجيع
  .تطاعن أي تتطاعن: أي فىت اخليل يطاعن وروى: وروى يطاعن. الصعب

ملقام عند اشتداد القتال، وابتالل حنور هو الفىت املشهور يف الشجاعة، الذي يطعن يف ضنك ا: يقول
  .اخليل بالدم

 خيمه إالّ غبار حروب فما  يعاف خيام الريط في غزواته

  .املالء البيض: والريط. يكره: يعاف

  .يكره املبيت والتنعم يف اخليام، وإمنا حيب القتال، فليس له خيمة إال غبار احلروب: يقول

  .ته خبيمة، كما يفعله امللوك، وإمنا يستظل بغبار احلروبمعناه أنه ال يستظل يف غزوا: وقيل

 قلوٍب ال بشقّ جيوب بشقّ  علينا لك اإلسعاد، إن كان نافعاً،

ألسعدناك بشق القلوب، عن شق . يعين لو كان شق اجليوب والبكاء يردان ميتاً. املساعدة: اإلسعاد
  .اجليوب

مع غي  كئيٍب ليس تندى جفونه فربكثير الد ر كئيبورب  

وكثري منهم ! إن الدمع ليس داللة الوجد، فكثري من الناس ينحرق قلبه وال جيري منه دمع : يقول
  ! جيري دمعه وال حزن يف قلبه 

  بكيتفكان الضحك بعد قريب  بفكٍر في أبيك فإنّما تسّل

لبت الياء ألفاً، عصا، وكان يف األصل أبني فانق: مثل. وهو مجع قوهلم أباً. أبيك بفتح الباء: يروى
وبعدها ياء مجع، فحذفت اللتقاء الساكنني، فبقي أبني مث أضافه إىل كاف اخلطاب، فحذف النون 

هذا أباك ورأيت : فعلى هذا تقول. أبون واألبا لغة يف األب: لإلضافة فصار أبيك، ويف حال الرفع
  .جوز أن يكون واحداً ومجعاًأبيك في: وروى. وجيوز أن يكون تثنية مبعىن أبويك. أباك ومررت بأباك

تفكر يف آبائك فإنك بكيت عند موم، مث سليت عن قريب وصربت، فاعترب حالك اليوم : يقول
  .حباهلم حني فقدت أباك

 ثنت فاستدبرته بطيب بخبٍث  إذا استقبلت نفس الكريم مصابها
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. الصرب: زع، وبالطيباجل: وأراد باخلبث. وقوله ثنت أي ثنت النفس املصاب. املصيبة: املصاب

  .إذا جزع الكرمي عند أول املصيبة، راجع أمره يف آخرها، فعاد إىل الصرب، والرضا والتسليم: ومعناه

عاقبة الصرب، وهو ما : الصرب، ألن النفس تنفر عنه، ملا فيه من املشقة، والطيب: أراد باخلبث: وقيل
  .ن ذلك يطيب النفسأل. جيد الصابر من املدح على صربه والثواب يف اآلخرة

أن الكرمي وإن خبثت نفسه يف االبتداء لصربه على املصيبة يف األول قبل وقوعها صعب عليه : ومعناه
  .الصرب عند وقوعها

  سكون عزاٍء أو سكون لغوب  المكروب من زفراته وللواجد

واحتساباً، إما صرباً : كل جازع على مصيبة، فآخر أمره السلوة والسكون: احلزين يقول: الواجد
  : ومثله حملمود الوراق. وإما تعباً ومالالً

 سلوت على األيام مثل البهائم  إذا أنت لم تسل اصطباراً وحسبةً

  : ومثله أليب متام

 أو تسلو سلو البهائم فتؤجر  للبلوى عزاء وحسبةً أتصبر

 تجر في آثاره بغروب فلم  وكم لك جداً لم تر العين وجهه

فإن : ونصب جداً على التمييز، وكم حيتمل االستفهام، واخلرب.  الدموع يف العيونجماري: الغروب
كان استفهاماً، كان الواجب نصب جداً ألا يف االستفهام تنصب متييزها، وإن كانت خرباً، 

فاالختيار هو النصب ها هنا، ألنك إذا فصلت بينها وبني ما يضاف إليها بفاصل، كان الواجب 
  .النصب

إن ما مضى وغاب عنك، كشيء مل تره، فكما أنك مل تبك على أجدادك املاضني، الذي مل : يقول
  .ترهم، فكذلك ينبغي أن تسلو عمن فقدته اآلن، لغيبته عن عينك

  معذّبة في حضرٍة ومغيب  نفوس الحاسدين فإنّها فدتك

ووقاك م صروف نفوس حسادك معذبة حبسد معاليك، حضروا أم غابوا، فجعلهم اهللا فداك، : يقول
  : الزمان، ليسترحيوا من هذا العذاب الذي يناهلم، وهذا مثل قوله

  فإن لهم في سرعة الموت راحةً

 أن يأتي لها بضريب ويجهد  وفي تعٍب من يحسد الشّمس نورها
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من حسد الشمس على نورها : شبهه بالشمس، وخصاله بنورها وقال. الضريب هو النظري والشبيه
ألن نورها ال يزايلها، ومن جهد أن يأيت بنظريها مل يقدر عليه؛ ألنه ال نظري هلا، كذلك فهو يف تعب، 

  .أنت ال نظري لك يف علو حملك وخصالك اجلميلة وخالئقك احلسنة

ويذكر بناءه مرعش، وإصابته املطر عند دخوله، وحماربته الدمستق وهزمه، يف سنة . وقال أيضاً ميدحه
  .إحدى وأربعني وثالث مئة

  فإنّك كنت الشّرق للشّمس والغربا  من ربٍع وإن زدتنا كربا فديناك

  .بدل من الكاف يف فديناك: أي فديناك ربعاً ومن زائدة وربعاً: فديناك، من ربع: قوله

: حنن نفديك بأنفسنا، وإن كنت تزيد يف غمنا؛ خللوك من احملبوبة، مث قال: خاطب ربع حبيبته فقال

 كنت مألف حمبوبيت، اليت هي كالشمس، فكنت مطلعاً هلا حني خترج وتربز بروز إمنا قد فديناك، ألنك
الشمس من مطلعها الذي هو املشرق، وإذا احتجبت وغابت فيك كنت هلا مغرباً، ملا جعلها الشمس 

  .جعل الربع مطلعاً هلا ومغرباً

  !فؤاداً لعرفان الرسوم وال لبا ؟  عرفنا رسم من لم تدع لنا وكيف

تعود إىل معىن من وأنث على معىن املرأة، وجيوز من يدع رداً إىل لفظ : مصدر عرفت وتدع: رفانالع
  .من

كيف عرفنا رسم دارها، مع أا مل تدع لنا قلباً : يتعجب من رسم دار احملبوبة اليت هي الشمس فيقول
  ! وال عقالً ؟

 بان عنه أن نلم به ركبا لمن  نزلنا عن األكوار نمشي كرامةً

أي نلم به راكبني، : على احلال: مجع كور، وهو الرحل، وكرامة نصب ألنه مفعول له وركباً: األكوار
وأصله عن أن نلم به، فحذف عن وجيوز أن يكون معناه كراهة أن نلم به، أو أال نلم به، فحذف 

  .واهلاء يف عنه وبه للربع

  .رفعاً لقدره، عن أن نلم به فحذف راكبنيملا أتينا الربع نزلنا عن رواحلنا كرامةً ألهله، و: يقول

 معنى لحسم الداء ملتمس نهوض  ساكن النّوب انهض طالباً حلباً يا

  كفعل موسى كليم اللّه في القدس  حذاءك إن حاذيتها ورعاً واخلع

في فعلها به ندم حاب الغرعنها كلّما طلعت عتبا ونعرض  الس 
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 بالغر وهو مجع أغر، ونصب عتبا على أنه مصدر واقع موقع مبعىن اجلمع، ولذلك وصفها: السحاب
  .أدىن الغضب: إنه مفعول له، والعتب: وقيل. احلال أي عاتبني

    

حنن نذم السحاب البيض يف فعلها ذا الربع، ألا درست آثاره، وإذا طلعت وظهرت يف : يقول
  . من عتب عليهالسماء أعرضنا عنها، وصرفنا وجوهنا، كما يفعل العاتب إذا رأى

  على عينه حتّى يرى صدقتها كذبا  صحب الدنيا طويالً تقلّبت ومن

إن الربع قد تغري وحال عن احلسن الذي كان له بكون احلبيب فيه، وكذا عادة الزمان، فمن : يقول
  .صحب الدنيا علم أن ما يعانيه من أحواهلا زائل، فكأن ما يراه حقيقة وصدقاً، فهو حمال وكذب

معناه من عمر تبدل به احلال، فصار العمر الذي يسره يسوءه، لقربه من الفناء، فكأن كل : وقيل
شيء يف الدنيا وإن كان سروراً فإنه غم، فصاحب الدنيا يرى صدقها كذباً، وحياا موتاً، ملا كان 

  .عاقبتها إىل الفناء وغاية أمرها إىل الزوال

  !عد ذاك النّسيم الّذي هبا ؟إذا لم ي  التذاذي باألصائل والضحى وكيف

الريح الطيبة اليت يلتذ ا، وأراد به قرب : واحدها أصيل، وهو آخر النهار والنسيم: األصائل
  .احلبيب

الغدوات والعشيات، مع أين بعيد عمن أهواه، إذا مل تعد إىل أوقايت يف : كيف ألتذ بأوقايت: يقول
ر فيها يؤدي، وال برد شديد، وخص األصائل األصائل والضحى؛ ألا أطيب األوقات، ال ح

  والضحى ليعلم أنه إذا مل يلتذ بأطيب األوقات فكيف يلتذ بغريها ؟ 

 كأنّي كنت أقطعه وثبا وعيشاً  ذكرت به وصالً كأن لم أفز به

وما بالربع من : مبعىن يف أي يف الربع، وهو متعلق بذكرت أي ذكرت يف الربع، كقول النابغة: الباء
  .أحد

واهلاء يف . وصالً وعيشا أي ذكرت وصالً وعيشاً كان يل به أي فيه: إن الباء متعلق بقوله: وقيل
  .مل أفز به للوصل ويف أقطعه للعيش: قوله

ملا وقفت ذا الربع تذكرت عيشاً مر يل فيه، كأين مل أظفر به من قصر، كأنه مل يكن، كما قال : يقول
  : عبد الصمد بن املعذل

كأن لم يزل   يكنكأن لم شباب وشيب  
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وتذكرت عيشاً كان من قصره وقصر أوقاته وكل نعمة فيه، كأنه قصر وقت الوثب، فكل زيارة من 
. احلبيب وثبة، ولك ساعة من اللقاء واالجتماع وثبة، والوثب يف معىن قصر الوقت وقصر العيش

  .وفيه معىن بديع ومبالغة حسنة

   نفحت شيخاً روائحها شباإذا  العينين قتّالة الهوى وفتّانة

ذكرت وصالً وعيشاً أي ذكرت جارية تفنت الناس حبسن عينيها، وتقتلهم : عطفاً على قوله: وفتانة
  : واها، ولو اتصلت روائحها بالشيخ، لعاد إليه شبابه، وهذا كقويل األعشى

 ولم ينقل إلى قابر عاش  أسندت ميتاً إلى صدرها لو

  ولم أر بدراً قبلها قلّد الشّهبا  قلّدت بهلها بشر الدر الّذي 

وقيل مجع أشهب، . إنه مجع شهاب وهو النجم: قيل: والشهب. مجع بشرة، وهي ظاهر اجللد: البشر
  .وهو أيضاً النجم، والتأنيث كله للفتانة واهلاء يف به للدر

ر الذي عليها والد. هي يف نعومة بشرا كالدر الذي قلدت به، وهي يف احلسن كالبدر: يقول
  .واألول أليق بذكر البدر. كالنجوم، وما رأيت بدراً متقلداً بالدر حىت رأيتها

  ! ويا قلب ما أصبى! ويا دمع ما أجرى   ويالي من النّوى! شوق ما أبقى  فيا

فحذف الياء من املنادى كما ! ويا قليب ما أصباك ! ويا دمعي ما أجراك ! يا شوقي ما أبقاك : وأصله
يا شوق ويا دمع : يا غالم وحذف ضمري املفعول الذي هو املتعجب منه وجيوز الرفع يف قوله: تقول

ويايل من النوى توجع منه لنفسه فيما لقي من أمل النوى، : ويا قلب على أن يكون نداء مفرداً وقوله
  .ومعناه يا شوقي ما أدومك، ويا دمعي ما أجراك، ويا قليب ما أشد صبوتك

  وزودني في السير ما زود الضبا   بها وبيلعب المشتّ لقد

    

وفاعل ما زود ضمري البني وهو السفر، . تفرقوا: املفرق، من أشت مجعهم، وشت القوم: املشت
لعب البني : قوله. ومعناه زودين البني يف سريي، ما زود البني الضب يف سريه وما يف موضع النصب

مل يزودين البني من حبيبيت شيئاً أتعلل به بعد :  إىل آخره معناهزودين: وقوله. ا ويب أي فرق بيننا
وخص الضب ألنه يتبلغ بالنسيم، وال يرد املاء، وال . إال التفرق. كالقبلة والعناق، وغري ذلك: فراقنا

يشرب بل يكتفي بنسيم الرياح عند العطش، فكأنه قال مل يزودين البني من حبيبيت شيئاً إال النسيم 
معناه أن الضب إذا فارق حجره ضل . وقال أبو علي بن فورجة. به كما يتعلل الضب بهوالتعلل 
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أضل من ضب، وأتيه من ضب، : وحتري، ألنه ال يهتدي للرجوع إليه، على ما ضرب به املثل فقيل
أي سرت متحرياً . فكأنه قال زودين البني يف رحيلي حرية الضب إذا فارق حجره. وأحري من ضب

  .واله العقل

  يكن ليله صبحاً ومطعمه غصبا  تكن األسد الضواري جدوده ومن

عىن به نفسه أي من كان شجاعاً كاألسد، مل يثنه الليل عن مرام وال حيول بينه وبني مراده : ومن تكن
ظالمه ليل، فهو مثل الصبح يسعى فيه لطلب مآربه، وإذا حاول أمراً أو طلب ماالً، تناوله غصباً 

أن املمدوح أسد ومن كان أسداً كان جده أسداً ال حمالة، وليس املراد به من كان له ومعناه . وقسراً
  .أب أو جد شجاع، ألنه قد يكون أبوه شجاعاً وهو جبان

  أكان تراثاً ما تناولت أم كسبا  أبالي بعد إدراكي العال ولست

  : ومثله. أو مكتسباًإذا نلت الشرف ومعايل األمور، فال أبايل بأن يكون ذلك موروثاً، : يقول

 ملكاً هماما وصيرته  عصام سودت عصاما نفس

  كتعليم سيف الدولة الدولة الضربا  فرب غالم علّم المجد نفسه

رب إنسان علم نفسه اد من غري أن يعلمه أحد، ألن طبعه وجوهره حيمله عليه، وألنه إذا : يقول
يبلغ إىل منازهلم، كما أن أهل الدولة إذا نظروا إىل مواقف نظر يف أفعال اد حيمل نفسه عليها، حىت 

سيف الدولة يف احلروب، وشجاعته فيها تعلموا منه الضرب، واقتدوا به يف أفعاله، فكأنه هو الذي 
  .علم الدولة الضرب أي أهل الدولة، فحذف أهل

  كفاها فكان السيف والكفّ والقلبا  الدولة استكفت به في ملمٍة إذا

أراد سيف الدولة وهو اخلليفة . إذا نزلت بالدولة ملمة، فاستعانت به: يعين. املصيبة، والشدة: مللمةا
ألن السيف ال يعمل إال بالكف، وال يضرب به : كفى الدولة تلك احلادثة، فكان هلا سيفاً وكفاً وقلباً

لكف، فيكفي الكف حىت يشيعه القلب، وسيف الدولة يستغين عن ذلك، فهو السيف والقلب وا
  .الدولة ما ينوا، وال حيتاج إىل ناصر ومعني

ةً عربا ؟  تهاب سيوف الهند وهي حدائدفكيف إذا كانت نزاري!  

  .سيف جيد احلديدة، أي جيد النصل: يقال. مجع حديدة، وهي نصل السيف: احلدائد

ىت جتد ضارباً ا، إذا كانت سيوف اهلند حيذر منها ويهاب بأسها، وهي حدائد ال تعمل ح: يقول
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فسيف الدولة الذي هو عريب يضرب بنفسه رءوس الفرسان، وكذلك قومه، الذين هم من نزار، أوىل 
  .إذا كانت نزاريةً عربا: بأن خياف منهم، وهلذا قال

  !فكيف إذا كان اللّيوث له صحبا ؟  نناب اللّيث واللّيث وحده ويرهب

افتراسه وهو وحده، فألن يتقي سيف الدولة وحوله الليوث إذا كان الليث يتقي نابه، وخياف : يقول
  .أوىل وأجدر

  !فكيف بمن يغشى البالد إذا عبا ؟  ويخشى عباب البحر وهو مكانه

نصب : ومكانه. صوت أمواجه: عبابه: وقيل. عب البحر إذا ماج: يقال. تراكم أمواجه: عباب البحر
  .على الظرف

 وهو مستقر مكانه، فكيف ال خياف البحر الذي ميأل البالد خياف موج البحر إذا اضطرب،: يقول
  ! خبيله ورجله ؟

  له خطراتٌ تفضح النّاس والكتبا  بأسرار الديانات واللّغى عليم

هو عامل بأحوال الناس وديانتهم، : مجع خطرة، وأراد به اخلواطر يقول: مجع لغة، واخلطرات: اللغى
ا ما ليس يف الكتب وما ال يدركه ومذاهبهم، واختالف ألسنتهم، ولغا م، وله خواطر يستنبط

  .الناس وال جيري على قلب أحد

  به تنبت الديباج والوشى والعصبا  من غيٍث كأن جلودنا فبوركت

  .ضرب من برود اليمن: العصب

    

نوار، بارك اهللا فيك أيها الغيث، فإن الغيث يكسو األرض أنواع األزهار وأصناف النبات واأل: يقول
وأنت تكسونا اخللع النفسيه من ضروب الوشى والديباج، فكأن جلودنا أنبتت هذه الثياب، كما 

  .شبه اجللود باألرض، واخللع بالنبات، وسيف الدولة بالغيث. أنبتت األرض النبات بالغيث

  ومن هاتك درعاً، ومن ناثٍر قصبا  واهب جزالً ومن زاجر هالً ومن

زجر للخيل، ينون على النكرة وال :  فبوركت من غيث، ومن واهب، وهال:وهذا معطوف على قوله
ينون على معىن املعرفة، وذلك كناية عن كونه فارساً مقتدراً، على أن يصرف فرسه كيف شاء 

  .باتر قصبا أي قاطع أمعاء: األمعاء وروى: والقصب
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وه عليه بسيفه، وناثر بوركت من واهب كثرياً، وزاجر فرسه يف املعركة، وهاتك درع عد: يقول
  .إذا أصاب جوفه ونثر أمعاءه على األرض: أمعاءه

  وأنّك حزب اهللا صرت لهم حزبا  ألهل الثّغر رأيك فيهم هنيئاً

على احلال لفعل مضمر، أي ثبت رأيك هنيئاً وحزب اهللا نصب ألنه : نصب هنيئاً على املصدر، وقيل
  .مدينة مرعش: منادى مضاف، والثغر

اهللا أهل الثغر حبسن رأيك فيهم واهتمامك بأمرهم، وهنأهم اهللا، يا حزب اهللا، أنك صرت هنأ : يقول
  .هلم حزباً وجيشاً وناصراً، تعاوم وتذب عنهم

  فإن شك فليحدث بساحتها خطبا  رعت الدهر فيها وريبه وأنّك

 أو األرض، وفاعل فليحدث الكناية يف فيها وساحتها راجعة للثغر، وأنثه على معىن املدينة، أو البلدة،
  .ضمري الدهر، وخطبا مفعوله، وفاعل شك ضمري الدهر أيضاً

وهنيئاً هلم انك خوفت الدهر يف هذه املدينة، وخوفت حوادثه، فإن شك الدهر يف ذلك، : يقول
  .فليحدث بساحة هذه املدينة خطبا، وليرتل ا حادثة

  رد الفقر والجدباويوماً بجوٍد تط  فيوماً بخيٍل تطرد الروم عنهم

ال تزال تذب عنهم، وحتامي عليهم، فإن قصدهم الروم طردم خبيلك، وإن نازهلم فقر : يقول
  .وجدب كشفته عنهم جبودك وأفضالك

مستق هاربقتلى وأمواله نهبى وأصحابه  سراياك تترى والد 

 أصحابه، وأمواله بة سراياك متصلة إىل الروم، والدمستق ال يثبت هلا حبال، أي من قتلك: يقول
  .للمسلمني

 وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربا  أتى مرعشاً يستقرب البعد مقبالً

  .مدينة كان سيف الدولة جدد بناءها: مرعش

أتى الدمستق مدينة مرعش وهو مسرور، لطمعة فيها، فكأن األرض تطوى له، والبعيد يقرب : يقول
  : الغم، وطال عليه الطريق فصار قريبه بعيداً ومثلهعليه، فلما قصدته وىل مدبراً، وهو شديد 

  إلى الحبيب بعيداً حين أنصرف  الطّريق قريباً حين أسلكه أرى

  : ومثله لتوبة

  أرى األرض تطوى لي ويدنو بعيدها  إذا ما زرت ليلى بأرضها وكنت
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 ويقفل من كانت غنيمته رعبا  يترك األعداء من يكره القنا كذا

  .سيف الدولة، وجيشه: ءأراد باألعدا

  .من يكره أن يقتله أعداؤه، هكذا ينهزم ويرجع، ومل يغنم يف قتاله إال اخلوف: يقول

  صدور العوالي والمطهمة القبا  رد عنه باللّقان وقوفه وهل

قد فر بني يديك، لعلمه أنه ال يقاومك؛ ألنه ملا ثبت لك حني لقيته على اللقان، قتلت أصحابه، : يقول
مجع أقب، وهو الضامر : نمت أمواله، ومل يرد عنه وقوفه الرماح، فلهذا مل يقف لك اآلن، والقبوغ

  .من اخليل

  كما يتلقّى الهدب في الرقدة الهدبا  بعد ما التفّ الرماحان ساعةً مضى

 شعر: واهلدب. رماح هؤالء ورماح أولئك: رماح العسكرين، فثىن اجلمع، كأنه قال: أراد بالرماحني

  .اجلفن، شبه التفاف الرماح واشتباكها، عند الطعن باشتباك األجفان عند النوم

ثبت لك على اللقان ساعة، فلما اشتبكت رماح العسكرين، وىل منهزماً، وكأن اشتباك الرماح : يقول
  .كالتقاء اهلدبني إذا نام اإلنسان

  إذ ذكرتها نفسه لمس الجنبا  ولّى وللطّعن سورةٌ ولكنّه

  .صفة لسورة: إذا ذكرا نفسه إىل آخر البيت: احلدة، والشدة، وقوله: ةالسور

ملا اشتد الطعان وىل، وقد امتأل قلبه خوفاً، وكلما ذكر سورة الطعن، مل يصدق أنه سلم منها فيلمس 
  : جنبه، هل هو صحيح أم مطعون ؟ ومثله أليب نواس

  هل طار عن جسدي ؟: لمست رأسي  تفكّرت في هواي له إذا

    : معناه يلمس جنبه وينثين عليه خوفاً من أن تنشق مرارته من اخلوف كما قال آخر: وقيل

  على كبدي من خشيٍة أن تصدعا  وأذكر أيام الحمى ثم أنثنى

  ! إنه يلمس اجلانب الذي فيه قلبه، هل خيفق قلبه خوفاً أم ال ؟: وقيل

  والقرابين والصلباوشعث النّصارى   العذارى والبطاريق والقرى وخلّى

. خاصة امللك: الرهابني مجع أشعث، والقرابني: مجع عذراء، وهي البكر، وشعث النصارى: العذارى

  .مجع صليب: والصلب

  .أنه ترك هذه األشياء وترك عسكره وبالده ومجيع ما فيها، وجنا بنفسه خوفاً منك: املعىن

  ها صباحريصاً عليها مستهاماً ب  كلّنا الحياة بسعيه أرى
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  .العاشق: روى بسعيه وجبهده واملستهام. مبعىن: املستهام، والصب

  .كل أحد حيب نفسه وحياا، ويسعى ليدفع عن نفسه الضرر واهلالك: يقول

الشّجاع النّفس أورده الحربا  التّقى الجبان النّفس أورده فحب وحب  

 ذا ذنباأن ترى إحسان هذا ل إلى  الرزقان والفعل واحد ويختلف

  .فعل، فاعله ضمري احلب: منصوبة حبب يف املوضعني؛ ألنه مصدر، فيعمل عمل الفعل وأورده: النفس

كل أحد يطلب لنفسه البقاء، فاجلبان حيذر لقاء األقران، ويستعمل اخلوف إبقاء على نفسه : يقول
اء النفس، بدفع الشر وطلباً لنجاته، والشجاع، يطرح نفسه يف املهالك ويباشر القتال طلباً الستبق

وهو طلب احلياة، والسعي : واألعداء عن نفسه، وإبقاء للذكر اجلميل بعده، والقصد منهما واحد
  .خمتلف

إن اجلبان والشجاع قد اتفق فعالمها يف طلب احلياة، واختلف رزقامها؛ ألن رزق أحدمها : يقول
  .املدح، ورزق اآلخر الذم

 اليت طلبها، واجلبان حرم ذلك، ألنه يف حال حياته ميت فكيف وقيلك معناه أن الشجاع أعطى احلياة
إن الشجاع رزق موتاً هو كحياة، لبقاء الذكر له، ورزق اجلبان حياة هي : وقيل! بعد املمات ؟

  .كممات حلصول الذم له

  .رزق الشجاع رفاهية ورغدا، واجلبان شقاء وتعباً: وقيل

أن الشجاع إذا تعرض للقتل حىت يقتل، كان ذلك : اهإىل أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا معن: وقوله
عنده إحساناً إىل نفسه، وذلك عند اجلبان أكرب ذنب إللقائ بنفسه إىل التهلكة، واجلبان إذا أحسن 

  .إىل نفسه بترك احلرب وطالب الصلح، يراه الشجاع ذنباً

ه، كان هذا إحساناً إىل الالطم،  أنه ال ينتقم من الالطم جلبن- مثال -معناه أن اجلبان إذا علم : وقيل
ويف مجيع هذه الوجوه يكون البيت متصال مبا . لنه عفو يف الظاهر، وهو ذنب عظيم عند الشجاع

  .قبله

أن الرجلني رمبا طلبا أمراً من وجه واحد فريزق هذا، وحيرم : إنه منقطع عما قبله ومعناه: وقد قيل
  : ومثله اآلخر. ق به، وذنباً لآلخر حيرم ألجلهاآلخر، فيكون ذلك الفعل إحساناً ألحدمها يرز

 الفتى من حيث آخر يحرم ويعطى  الفتى من حيث يرزق غيره يخيب

  إلى األرض قد شقّ الكواكب والتّربا  فأضحت كأن السور من فوق بدؤه
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  .مضموم كقبل وبعد: أي مدينة مرعش، وفوق: فأضحت

انتهى إىل األرض، فأصله شق الكواكب، وطرفه شق كأن سورها ابتدئ ببنائه من فوق، حىت : يقول
الغبار الذي ارتفع إىل السور من احلرب حواليه، أي أنه شق : أراد بالترب: أي األرض، وقيل: الترب

  .الغبار املرتفعة وجاوزها، وشق الكواكب أيضاً

كواكب أراد أن سورها التساعه على وجه األرض كأنه شق الترب لطوله، وكأنه قد شق ال: وقيل
  : وهو كعكس قول السموءل

 النّجم فرع ال ينال طويل إلى  أصله تحت الثّرى، وسما به رسا

ياح الهوج عنها مخافةً تصدا  الروتفزع فيها الطّير أن تلقط الحب  

  .الشديدة اهلبوب، اليت ال تثبت على مست واحد: الرياح اهلوج

طري أن تلقط منها احلب؛ ألا إذا لقطت احلب نقصت يقول إن الرياح ال جتسر أن متر ا، وختاف ال
  .من حبوا، وذلك إضرار ا، وأنت قد أمحيتها من كل ضرر

واملصراع الثاين ضعيف؛ ألن الطري يف كل موضع، تفزع أن تلقط احلب، فال وجه لعطفه على 
  .الرياح

ا يف اجلو واألوىل أنه يريد إن الرياح تعدل عنها؛ لطول السور الذي رفعته: وقيل يف املصراع األول
  .أا تعدل للهيبة

  وقد ندف الصنّبر في طرقها العطبا  الجياد الجرد فوق جبالها وتردى

أراد الربد : ها هنا السحاب البارد، وقيل: من الرديان، وهو ضرب من العدو، وأراد بالصنرب: وتردى
  .القطن: والعطب

  .شبه الثلج على اجلبال بقطن مندوف

    

إن خيلك تطوف فوق جبال مرعش وحوهلا وحترسها، والثلج على جباهلا كأنه قطن مندوف، : ليقو
  .والضمري يف جباهلا ملرعش، ويف طرقها للجبال

 ! مرعشاً تباً آلرائهم تباً بنى  كفى عجباً أن يعجب النّاس أنّه
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 أن يعجب، ألن أن مع وفاعل كفى. قبحاً له: التب اخلسران، وأراد به الدعاء على آرائهم، كقولك
  .صلتها كاسم مفرد وعجباً نصب على التمييز وتباً على الذم أو على املصدر

  .ليس من العجب بناؤه مرعش، ولكن العجب استعظام الناس وتعجبهم من بنائها: يقول

  !إذا حذر المحذور واستصعب الصعبا ؟  الفرق ما بين األنام وبينه وما

ذور، ويصعب عليه األمور الصعبة، مثل سائر الناس، فأي فرق بينه وبني إذا كان حيذر من األمر احمل
  .سائر الناس

  وسمته دون العالم الصارم العضبا  أعدته الخالفة للعدى ألمر

لوال اختصاصه من بني سائر األنام مبعان، مل جتعله اخلالفة من بينهم، عدة هلا، وملا مسته سيفاً : يقول
  .اخلليفة أي ذوي اخلالفة: فةقاطعاً وأراد باخلال

  ولم تترك الشّام األعادي له حبا  تفترق عنه األسنّة رحمةً ولم

  .لوال شجاعته، مل تفترق األسنة عنه يف حروبه، ومل تترك األعادي له الشام، لوال خوفهم منه: يقول

  كريم النّثا ما سب قطّ وال سبا  نفاها عنه غير كريمٍة ولكن

فاها لألعادي، وغري كرمية حال من األعادي، والعامل فيها نفاها واهلاء يف عنه لسيف الضمري يف ن
  .مقصور، هو الذكر يف احلمد، والذم: يرجع إىل الشام والنثا بالنون قيل: الدولة، وقيل

مل يترك العادي له الشام حمبة منهم له، ولكنه طردهم قهراً، مهانني غري مكرمني، وهو ملك : يقول
أي مل يشتمه أحد؛ ألنه مل يفعل ما يشتم عليه، وال شتم أيضاً هو أحداً؛ ألن : لذكر ما سب قطكرمي ا

الشتم سالح من ال قلب له على احملاربة؛ وألن الناس بعضهم مطيع له فال يشتمه، وبعضهم خائف أن 
  .يشتمه

  خريق رياٍح واجهت غصناً رطبا  يثنّى كّل طوٍد كأنّه وجيشٌ

الريح الشديدة اليت خترق كل شيء جتري : واخلريق. اجلبل: والطود. وجيعل اثننيأي يعطف، : يثىن
  .عليه

أي يعطفه ويهده، ويزعزه، عن : نفي أعداءه عن الشام كرمي النثا، وجيش عظيم يثىن كل جبل: يقول
أحدمها اجلبل، والثاين نفس اجليش، مث شبه اجليش بريح : موضعه، وأراد به أن جيعل اجلبل اثنني

يعين أنه يكسر اجلبل ويعطفه كريح هذه صفتها، وإن هذا اجليش وإن : ديدة قابلت غصناً رطباش
  .كانوا كاجلبل، فاجلبل الذي حتتهم كالغصن الرطب عند الريح الشديدة اهلبوب
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ت عليها من عجاجته حجبا  نجوم اللّيل خافتت مغاره كأنفمد  

  .يشللج: إغارته واهلاء فيها، ويف عجاجته: مغاره

كأن النجوم قد خافت أن يغري عليها هذا اجليش، فمدت على نفسها من غبار هذا اجليش : يقول
  .يعين أن غباره وصل إىل النجوم. حجباً، حىت ال يراها

 الّذي يرضى المكارم والربا فهذا  فمن كان يرضى اللّؤم والكفر ملكه

  .فهذا إشارة إىل سيف الدولة: هذا يف قوله

: داً يف اجلهاد، يرضى الرب بفعله، ويبذل األموال، يرضى ا مكارمه، وغريه من امللوكهو أب: يقول

  .إما مشرك برضى الكفر، وإما خبيل برضى البخل، واللؤم

وأهدى سيف الدولة إىل أيب الطيب هدية فيها ثياب ديباج رومية، ورمح وفرس معها مهرها وكان 
  : املهر أحسن من الفرس فقال ميدحه

  إذا نشرت كان الهبات صوانها  ريٍم ما يصون حسانهاثياب ك

أي هذه ثياب كرمي، أو : رفع ألنه خرب ابتداء حمذوف: ثياب: ما يلف به الثوب ويصان به: الصوان
أي عندي ثياب كرمي، ليس يصون حسان الثياب، ولكن إذا نشرها فرقها : هي مبتدأ وخربه حمذوف

  .صحابهعلى جلسائه، وجعل صواا أن يهبها أل

 علينا نفسها وقيانها وتجلو  ترينا صناع الروم فيها ملوكها

صناع : وروى. حاذقة دقيقة اليد يف صنعتها ومجعها صنع، ورجل صنع ومجعها صناع: امرأة صناع
الروم وهي مجع صنعة، والكناية يف فيها للثياب، ويف نفسها للصناع، ويف ملوكها وقياا للروم، 

  .مجع قينة، وهي اجلارية املغنية: والقيان. عة إىل صناع الروموجيوز أن تكون راج

إن املرأة الصانعة من الروم ترينا يف هذه الثياب امللوك، وتظهر علينا نفسها أي نفس هذه : يقول
أن هذه الثياب صورة ملوك الروم، وصورة الناقشة، وصورة : يعين. الصانعة من الروم، وصور القيان

  .القيان

    

 األشياء إالّ زمانها فصورت  ها تصويرها الخيل وحدهاولم يكف

اهلاء يف يكفها راجعة إىل صناع الروم، وكذلك يف تصويرها ويف وحدها إىل اخليل، ويف زماا إىل 
  .األشياء
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مل يكفها أا صورت على الثياب صور اخليل، حىت صورت معها كل شيء من طائر وسبع : يقول
  .الزمان فإا ال تقدر على تصويرهوغريمها من الزمان، إال 

  سوى أنّها ما أنطقت حيوانها  ادخرتها قدرةً في مصوٍر وما

ادخرت عنها، فحذف : تاء التأنيث الساكنة يف ادخرا راجعة إىل صناع، واهلاء، إىل الثياب، وأصلها
رةً عليها يف مصور أي ما خبأت هذه املرأة عن هذا الثياب قد: حرف اجلر، وأوصل الفعل إىل الضمري

إال صورت على هذه الثياب، غري أا ال تقدر على إنطاق احليوان املصور عليها، إذا لو قدرت على 
  .ذلك لفعلت، واهلاء يف حيواا راجعة إىل الثياب

 كراتها وطعانها ويذكرها  وسمراء يستغوى الفوارس قدها

ا للسمراء ويف يذكرها وكراا وطعاا والضمري يف قده. ثياب كرمي: عطف على قوله: ومسراء
أي وهذه فتاة مسراء، : صفة حملذوف: أي يستميل، وحيمله على الغي، ومسراء: للفوارس ويستغوي

وذكر الفوارس موافق . حيمل قدها واستواؤها الفوارس على مالقات األقران، ويسوقهم إىل الطعان
  .للقتال

  ها وسنانهايركّب فيها زج  تمت وكان نباتها ردينةٌ

احلديدة اليت يف أول الرمح، يعين أا مستقيمة نبتت كذلك، مل حتتج إىل تثقيف مثقف، فلم يبق : الزج
  .إال أن يركب فيها الزج، والسنان

ه وأمرأى خلقها من أعجبته فعانها  عتيٍق خاله دون عم  

دون عمه أي أبوه أكرم من أمه؛ خاله : املهر، وقوله: وهذا أيضاً عطف على ما تقدم، وأراد بالعتيق
  .ألنه إذا كان خاله دون عمه، كانت أمه دون أبيه

هذه أم مهر كرمي، أمه دون أبيه يف الكرم، وكانت هي حسنة اخللق فرأى خلقها من أعجبته : يقول
  .فعاا، أي أصاا بالعني، فصار ولدها أحسن منها وأكرم

  البصير، وزانهاوشانته في عين   سايرته باينته وبانها إذا

أي مل يشبهها يف احلسن واجلمال، كما يشبه املهر . إذا سارت األم معه بانت منه، وبان منها: يقول
أي أن البصري باخليل مل ير فيه عيباً إال كونه من هذه األم اليت هي دونه، : أمه، وشانته يف عني البصري

  .هراً كرمياً، فهو يزينها، وهي تشينهفهو له عيب وشني، وهذا املهر زان األم، ألا ولدت م

  وشرى، وال تعطي سواي أمانها ؟  فأين الّتي ال تأمن الخيل شرها
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هال وهبت يل فرساً أكرم منها ؟ وهي اليت ال تأمن اخليل شرها يعني أا سابقة إذا سابقت : يقول
أي ال يقدر على ركوا : سائر اخليل، مل تأمن شرها وال تأمن الفرسان شري، وال تعطى سوى أماا

  .إال مثلي من الفرسان احلذاق بالركوب

  إذا خفضت يسرى يدي عنانها  الّتي ال ترجع الرمح خائباً وأين

هال وهبت يل الفرس اليت إذا رخيت عناا بيدي اليسرى وجلت عليها ال أرجع خائباً، وال : يقول
  .ترد رحمي من دون قتل العدو

  فهل لك نعمى ال تراني مكانها ؟   مكانهثناء ال أراك ومالي

كما ال أدخر : ليس عندي ثناء ال أراك مستحقاً له، فهل عندك نعمة ال تراين أهالً هلا ؟ يعين: يقول
  .عنك ثناء، فال تدخي عين نعمة

وكان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدحه شق عليه، وأكثر أذاه وأحضر من ال خري فيه، وتقدم إليه 
له يف جملسه مبا ال حيب، فكان أبو الطيب ال جيب أحداً عن شيء، فيزيد ذلك يف إنكاء بالتعرض 

سيف الدولة، ويتمادى أبو الطيب يف ترك قول الشعر، ويلح سيف الدولة فيما يستعمله من هذا 
القبيح وأكثر عليه مرة بعد أخرى فقال أبو الطيب هذه القصيدة وأنشده إياها يف حمفل من العرب 

  .موالعج

ن قلبه شبم واحرومن بجسمي وحالي عنده سقم  قلباه مم  

  .ندبة وهذه اهلاء ال تدخل عند أهل البصرة إال يف الوقف، فإذا وصلت حذفت: وأحر قلباه

وأجاز الفراء دخوهلا يف حال الوصل، وأنشد فيه أبياتاً، وإذا كان كذلك، فما ذكره ال مطعن عليه، 
  .لثقاتإذ جاءت عن العرب، والرواة ا

والوجه إذا جاز إثبات : أن املتنيب كان ينشده بكسر اهلاء وضمها، قال: وحكى أبو الفتح بن جين
ولو فتحت اهلاء اللتقاء الساكنني : قال. وال أرى للضم وجهاً: اهلاء، كسرها اللتقاء الساكنني قال

  .وجماورة األلف كان قياساً

    

قلبياه، ألن هذه الياء إمنا حتذف : لباه، وكان الوجهوهو حذف الياء من ق: وطعن فيه من وجوه أخر
يا زيد، . قياساً على التنوين، فحيث حيذف التنوين يف املنادي، جاز سقوط الياء وثباا كقولك

وازيداه، لتحذف الياء، وحيث ثبت التنوين مل جيز حذف الياء، : فتحذف منه التنوين، مث تقول
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  .واغالمياه، أثبتت الياء:  قلتواغالم زيد فتنون زيد، فإذا: كقولك

أن الياء إمنا حتذف من املنادى، ال من املضاف إليها املنادى، وقد أجاز بعض النحويني : واحلاصل
  .البارد: والشيم. إسقاط الياء يف هذا املوضع وإن كان ضعيفاً، فيجوز يف الشعر ألنه موضع الضرورة

يل مما أنا مبتلى به، وممن حايل عنده ضعيفة سقيمة أشكو حرارة قلبني وشدة وجدي ممن قلبه خا: يقول
  .يعين أين سقيم حببه، وليس يل عنده حال وال مرتلة. مثل جسمي

  وتدعي حب سيف الدولة األمم  أكتّم حبا قد برى جسدي مالي

فلم ال أقتدي م، وأظهر حبه مثل ما يظهرون ! كل أحد من األمم، يدعي حبه : يقول: أكامت: وروى
! أم يظهرون حبه، وأنا أحتاج إىل أن أكتمه، كأنه يشري إىل أنه يتأذى بإظهار حبه فيكتمه :  ومعناه؟

كتمانه احلب من حيث أنه يتجنب التملق حببه، ملا فيه : فيؤدي كتمانه إىل سقمه وحنول جسمه، وقيل
  .من التكلف، وأن غريه يتملقون إليه حببه ويتكلفون ذلك

  فليت أنّا بقدر الحب نقتسم  غرتهكان يجمعنا حب ل إن

إن كان جيمعين واألمم حب سيف الدولة، فليت حظنا منه على قدر حبنا، فأكون أخصهم منه : يقول
قرباً، كما أين أكثرهم له حباً، أو أكون مثلهم يف قوة أجسامهم، وحسن أحواهلم، وهو مثلي يف 

  .مرضي ورثاثة حايل

  قد نظرت إليه والسيوف دمو  زرته وسيوف الهند مغمدةٌ قد

وصحبته يف حاليت اخلوف واحلب، كأنه عليه بطول . نظرت إليه يف حاليت السلم واحلرب: يقول
  .اخلدمة، مث يصف قيامه جبميع األمور

  وكان أحسن ما في األحسن الشّيم  أحسن خلق اللّه كلّهم فكان

ه خرب كان وامسه ضمري سيف الدولة، نصب ألن: مجع الشيمة، وهي اخلليقة، وأحسن األول: الشيم
  .امسه، وأراد باألحسن املمدوح: وأحسن الثاين، خرب كان الثاين، والشيم

نظرت إليه فكان أحسن خلق اهللا، وأحسن ما يف هذا األحسن الذي نظرت إليه أخالقه، فكأنه : يقول
  .هو أحسن الناس، وخلقه أحسن من حسن وجهه: يقول

  في طيه أسفٌ في طيه نعم   ظفرالعدو الّذي يممته فوت
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  .اهلاء يف طيه األول للظفر، والثاين لألسف

هرب عدوك الذي قصدته، منك ظفر، ذلك، غري أن يف طي هذا الظفر أسفاً، ألنك كنت : يقول
  .تشتهي أن تقتله، أو تأسره، ويف طي هذا األسف نعم ألنه هرب منك خوفاً

 المهابة ما ال تصنع البهم لك  قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت

  .مجع مة، وهو الشجاع: البهم

  .يقول قد حصل لك يف قلوم من اخلوف واهليبة، ما يزيد على فعل الشجعان فيهم

 أالّ تواريهم أرض وال علم  ألزمت نفسك شيئاً ليس يلزمها

  .اجلبل: والعلم. أي تسترهم: تواريهم

 وتكسر مجوعهم، بل تريد أال تسترهم أرض وال كلفت نفسك يف طلب أعدائك، زمهم: يقول
  .جبل، بأن خترجهم من مكان من األرض، وحتطهم من رءوس اجلبال

  .معناه ال ترضي أن تسترهم أرض وال جبل، وإمنا ترضى أن يواريهم بطون الطري، والوحوش: وقيل

  تصرفت بك في آثاره الهمم ؟  رمت جيشاً فانثنى هرباً أكلّما

  .أي صرفتك: تصرفت بك. أي انصرف: هام، ومعناه التقرير، وانثىناستف: أكلما

  .كلما قصدت جيشاً وهرب من بني يديك محلتك مهتك العلية على طلبه، واتباع أثره: يقول

  .معناه محلتك مهتك على اجلزع يف فوم منك: وقيل

  وما عليك بهم عار إذا انهزموا  هزمهم في كّل معترك عليك

  .ىل معىن اجليشراجع إ: اجلمع

  .إمنا عليك أن مزمهم، فإذا ازموا فليس عليك عار يف ازامهم بل ذلك يدل على قوتك: يقول

  تصافحت فيه بيض الهند واللّمم ؟  أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفٍر

  .التالقي: امللم باملنكب، وأراد بالتصافح. مجع اللمة، وهي الشعر: اللمم

وعرب عن . راً إال بعد القتل والقتال، وضرب السيوف على رءوس األبطالال تعد الظفر ظف: يقول
  .ذلك بتصافح السيوف واللمم؛ ألن القتل حيصل عند ذلك

  ! فيك الخصام وأنت الخصم والحكم  أعدل النّاس إالّ في معاملتي يا

    

. حقه عندك من املرتلةأنت أعدل الناس إال بيين وبينك، فأنت ال تنصفين وال تعينين قدر ما أست: يقول
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ألنك ملت إليهم، وألين : أي اخلصومة بيين وبني أعدائي وقعت فيك، وأنت اخلصم: فيك اخلصام
! فاحكم على نفسك، فوفين ما أستحقه من املرتلة : أخاصمك على مرتليت عندك، وأنت احلاكم

  ! معناه مع ذلك كيف أطمع يف االنتصاف منك : وقيل

  أن تحسب الشّحم فيمن شحمه ورم  ةًأعيها نظراٍت منك صادق

إىل : اهلاء يف أعيذها ألي شيء تعود ؟ فقال: قلت له: قال أبو الفتح. نظران نصب على التمييز
وإمنا جاز : وقال أبو الفتح" فَإنها الَ تعمى اَألبصار: "أجاز األخفش مثله يف قوله تعاىل. النظران

  .شاهدة يف احلال، فاكتفى مبشاهدا من تقدم ذكرهاإضمارها قبل الذكر، ألا كانت م

أعيذ نظراتك الصادقة، أن تغلط، فترى الشيء على خالف احلقيقة، فتحسب الشحم ورماً : يقول
  .فجعل الشحم مثال لنفسه، والورم لسائر الشعراء

  إذا استوت عنده األنوار والظّلم  انتفاع أخي الدنيا بناظره وما

  .أي ببصره: بناظره

إن اإلنسان إذا مل يفرق بني النور والظلمة، فاستويا يف عينه، فال ينتفع بناظرهن بل هو مبرتلة : يقول
  .األعمى

  .يعين أن حاله ختالف غريه من الشعراء والفضالء، وأنت إذا مل متيز بيننا كنت كاألعمى

  وأسمعت كلماتي من به صمم  الّذي نظر األعمى إلى أدبي أنّا

  .نصب، ألنه مفعول أمسعت وفاعله كلمايت وأراد ا القصائدمن يف موضع 

واألصم يسمع شعري، فكيف السميع ! إذا نظر األعمى إىل أديب يعرفه ويراه، فكيف البصري ؟: يقول
معناه أن أديب وشعري قد اشتهرا، حىت استوى يف معرفتها العامل واجلاهل، فضرب األعمى واألصم ! ؟

  .كر فيعرفمثال للجاهل الذي ال يتف

  ويسهر الخلق جراها ويختصم  ملء جفوني عن شواردها أنام

  .أي سائرة تروى بكل مكان: من أجلها، واهلاء يف شواردها للكلمات، وهي مجع شاردة: جراها

  .معناه أا تشرد، وتصعب على صاحبها: وقيل

ملء جفوين، واخللق كلهم أنا أقول القصائد الشوارد عفواً، من غري إتعاب فكر، وأنام عنها : يقول
  .يسهرون من أجلها، ويتنازعون يف دقيق معانيها، وجودة مبانيها

  .واألول أظهر. أنام أي أموت: معىن قوله: وقيل
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 أتته يد فراسةٌ وفم حتّى  وجاهل مده في جهله ضحكي

  .من الفرس، وهو دق العنق: فراسة

ى يف جهله، حىت سطوت عليه وقصدته مين رضي اهللا عنه جاهل غره ضحكي يف وجهه، فتماد: يقول
  .أي أهلكته بيدي ضرباً وقتال، وأهلكته بفمي من طريق اهلجو، والذم: يد فراسة، وفم

 تظنّن أن اللّيث مبتسم فال  إذا رأيت نيوب اللّيث بارزةً

منا  أين كالليث، إ- من جهله - ملا رآين أكشر األسنان، حسب أين مسرور بفعله، ومل يعلم : يقول
  .يكشر عن أنيابه وأسنانه، إذا اشتد غضبه

  : واألصل فيه قول عنترة

 نواجذه لغير تبسم أبدى  رآني قد نزلت أريده ال

 بجواٍد ظهره حرم أدركتها  ومهجٍة مهجتي من هم صاحبها

  .اهلاء يف صاحبها وأدركتها للمهجة األوىل

يعين من ركبه أمن، : جواد، ظهره حرمرب نفس كانت مهتها إتالف نفسي، فأدركتها بفرس : يقول
  .ألنه إذا طلب فات، فال خياف أحداً، كما ال خياف سكان احلرم

كض رجٌل واليدان يدما تريد الكفّ والقدم وفعله  رجاله في الر 

: يف األصل ضرب الدابة بالرجل لتعدون، مث ذكر ذلك حىت قيل لنفس العدو ركض فيقال: الركض

  .أي عدا: ركض الفرس

إن رجليه تقعان معاً على األرض وكأما رجل واحدة، وكذلك يداه وأنه جلودة جريه يغين : يقول
راكبه عن حتريك يده بالسوط، وحتريك رجليه للركض، بل هو يعطيه من العدو ما يطلبه منه، بيده 

  .وقدمه، ذكره ابن جين

 فكأن رجليه رجل راكبه، معناه أن فرسه مؤدب مطيع لفارسه، متصرف على اختياره،: وقال غريه
  .فيضع قوائمه حيث شاء صاحبه، ويتصرف راكبه فيهما، كما يتصرف يف جوارح نفسه

إن هذا املعىن الذي ذكرمتوه هو معىن املصراع الثاين، فيكون املصراعان واحداً، فليس فيه : وال يقال
  .إال التكرير بال فائدة

    

اكبه، ويديه يداه يف حال ركضه فقط، واملصراع الثاين إن األول يفيد أن رجليه رجالً ر: ألنا نقول
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يدل على أن فعل هذا الفرس، ما يريده صاحبه يف مجيع األحوال، من ركض أو غريه، وأنه مطيع 
أفعال الفرس من أحواله كلها وجوارحه مجيعاً موافقة الختيار : لصاحبه يف مجيع جوارحه، فكأنه قال

  .هذه فائدة جديدةصاحبه، وتصريف كف راكبه وقدمه، و

  حتّى ضربت وموج الموت يلتطم  سرت بين الموجتين به ومرهٍف

األمواج، فهو واحد . مها صفتا العسكرين وأراد باملوج: واملوجتني. اجلحفلني أي العسكرين: وروى
  .مجع موجة: يلتطم، وااللتطام ال يكون من واحد، وجيوز أن يكون املوج: يف معىن اجلمع، وهلذا قال

رب سيف حمدد شققت به الصفني، وضربت به األعداء يف حال اشتداد احلرب، والتطام موج : وليق
  .وأراد به مقدمات املوت، من الضرب والطعن. املوت

  .مجلة كل واحد من الصفني على اآلخر كالتطام األمواج: أراد باملوجتني: وقيل

   والقلموالحرب والضرب والقرطاس  واللّيل والبيداء تعرفني فالخيل

فاخليل تعرفين بالفروسية إلدماين ركوا، والليل يعرفين : أنا جلامع بني آداب السيف والقلم: يقول
لدوام سريي يف ظالمه، والبيداء تعرفين إلدمان قطعي إياها، ودوام سكناي فيها، واحلرب يعرفين 

  .لكثرة مباشريت له، والقرطاس والقلم يعرفاين ألين كاتب أديب

  .راد به أهل اخليل، وأهل البيداء إخل يعرفوينأ: وقيل

قد سبق جبميع هذه األمور يف بيت واحد، ومل جيتمع مثله يف بيت مما أعلمه، األقرب : قال ابن جين
  : إليه قول البحتري

  رابع العيس والدجى والبيد  ثالثاً سواي فإنّي اطلبا

  .و قال هذا البيت يف لشاطرته يف ملكيواهللا ل: وحكى أن سيف الدولة قال ملا أنشد هذا البيت

 تعجب منّي القور واألكم حتّى  صحبت في الفلوات الوحش منفرداً

جبل صغري أسود كأنه مطلي : مجع قارة، وهي صرة من األرض، فيها حجارة سود، وقيل: القور
  .رضهي ما ارتفع من األ: اجلبل الصغري، ومجعها األكم، واآلكام، وقيل: بالقار، واألكمة

: وأراد بذلك وصف شجاعته، وقيل. إين ال أزال أقطع املفاوز وحدي، من غري أن يدلين أحد: يقول

  .أراد بذلك أنه بدوي، تربيته مع الوحش، بني األكم والقور

  وجداننا كّل شيء بعدكم عدم  من يعز علينا أن نفارقهم يا
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يشتد علينا مفارقتهم، كل شيء جنده يا من : أي يشتد، يعرض برحيله عن سيف الدولة، يقول: يعز
  : بعد فراقكم فهو عندنا عدم، أي وجوده كعدمه ومثله

 النّاس زور ما خالكا وكّل  ومن اعتاض عنك إذا افترقنا

 أن أمركم من أمرنا أمم لو  كان أخلقنا منكم بتكرمٍة ما

ما أوالنا منكم :  والقرب يقولالقصد: واألمم! وما أواله ! وما أجدوه ! ما أخلقه ذا األمر : يقول
لو أن أمركم قريب من أمرنا، وجواب لو حمذوف أي لو كنتم حتبوننا، كما حنبكم، ! بأن تكرمونا 

  .لكنتم تكرموننا

 لجرح إذا أرضاكم ألم فما  إن كان سركم ما قال حاسدنا

يبين فال أتأمل إن كان سركم قول احلساد وسعايتهم يب، فإين أصرب على ذلك، وكل جرح يص: يقول
  .به، إذا كان فيه رضاكم

  إن المعارف في أهل النّهي ذمم  لو رعيتم ذاك معرفةٌ وبيننا

بيننا : معرفة مبتدأ وبيننا خربها مقدم عليها، وذكرها ذهابا ا إىل العرفان أو احلق، وتقديره: قوله
لو رعيتم لرفعتم مرتليت، أي لو رعيتم حق املعرفة، وجواب لو حمذوف أي : معرفة لو رعيتم ذاك

  .وكافأمتوين عليه

: قد تقدمت بيننا معرفة، وحرمة جيب عليك رعاية حقها؛ ألن املعارف ذمم بني أهل العقول: يقول

يعين ميتنع كل أحد من املتعارفني أن يسيء إىل صاحبه إذا كان عاقالً، فكأن هذه املعرفة ذمة وعهد 
  .بينهما

 اللّه ما تأتون والكرم ويكره  ؟كم تطلبون لنا عيباً فيعجزكم 

أي ال تقدرون عليه، وهذا الفعل ال يرضى اهللا به، : ال تزالون تطلبون عيباً يفّ، فيعجزكم عييب: يقول
  .وال يليق بالكرم

 الثّريا وذان الشّيب والهرم أنا  ما أبعد العيب والنّقصان من شرفي

  .إشارة إىل العيب، والنقصان: ذان

  .لثريا ال تشيب، وال رم، كذلك شريف ال يلحقه عيب وال نقصانكما أن ا: يقول

 إلى من عنده الديم يزيلهن  ليت الغمام الّذي عندي صواعقه
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للغمام، ويزيلهن فعله، والكناية اليت هي هن تعود إىل الصواعق كين بالغمام عين : الضمري يف صواعقه
  .ن عطائه عند غريهسيف الدولة وصواعقه عن إيذائه إياه وبالدمي ع

دمي هذا الغمام عند غريي، وصواعقه عندي، فليت صواعقه عند من دميه عنده، يعين ليته إن : فيقول
  : ليم خيصين بكرامة ال يقصدين بأذاه، بل يصرف امتنانه إىل من عنده عطاياه، ومثله آلخر

 أقصرت عنّا لهاه ونائله كما  فلو شاء هذا الدهر أقصر سوءه

  : بحتريومثله لل

  وبحر عداني قطره وهو مفعم  سحاب خطاني جوده وهو مسبل

  : وبيت ابن الرومي أقرب إىل أيب الطيب

  وعند ذوي الكفر الحيا والثّرى الجعد  أعندي تنقض الصواعق منكما

  .نال حارها من تويل قارها: واألصل يف ذلك قول احلسني بن علي رضي اهللا عنهما

 تستقّل بها الوخّادة الرسم ال  كّل مرحلٍةأرى النّوى تقتضيني 

أي تتقاضاين، وتطالبين، والوخادة اإلبل اليت تسري الوخد، وهو ضرب سريع من السري، : تقتضيين
أي : مجع رسوم، وهي اليت تسري الرسيم، وهو أيضاً ضرب من السري، واهلاء يف ا للمرحلة: والرسم

  .ال ينهض ا

 بكل مرحلة ال تقطعها اإلبل السريعة السري، من طوهلا، فأظهر لسيف الدولة أرى البعد يطالبين: يقول
  .وبينه أيضاً فيما يليه. السري عنه والرحيل

 ليحدثن لمن ودعنهم ندم  لئن تركن ضميراً عن ميامننا

جبل عن ميني طالب مصر، إذا خرج من الشام قاصداً مصر، : اسم ماء يف السماوة وقيل: ضمري
  .يف تركن وميامنها وودعن إىل الوخادة الرسموالكناية 

لئن تركت اإلبل الوخادة الرسم ضمرياً عن ميامنها، وأخذت بنا طيق مصر، ليحدثن ملن أفارقه : يقول
والالم يف لئن تركن زائدة . أي واهللا ليحدثن: ليحدثن جواب قسم حمذوف: والالم يف قوله. ندم

  .سم حمل جواب الشرطدخلت توطئة لالم الثانية، وحل جواب الق

 تفارقهم فالراحلون هم أالّ  إذا ترحلت عن قوٍم وقد قدروا
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  .املرحتل: الراحل

إذا قدر قوم على أال يضطروك إىل مفارقتهم والرحيل عنهم، مث اضطروك إىل : يقول خماطبا لنفسه
 رحيلهم عنك، ذلك، فهم خملون حبقك، فيكونون مبرتلة املرحتلني عنك، لرغبتهم عنك، فال فرق بني

  .وإجلائهم إياك إىل فراقهم

ال صديق بها شر ما يكسب اإلنسان ما يصم  البالد بالد وشر  

  .ما يلحقه الوصم، وهو العيب: ما يصم أي ما يصمه، ومعناه

شر البالد بالد ال صديق ا تسكن إليه، ويعينك على ما تريده، ويدفع ما يضرك، وشر كسب : يقول
  .ما يعاب به، وبذل عرضه بسببهيكسبه اإلنسان، 

وشر خم  ما قنصته راحتي قنصفيه والر شهب البزاة سواء  

مجع رمخة، وهي طائر يشبه النسر، تأكل اجليف وال : الشهب البيض، وهي كرامها، والرخم: البزاة
  .اقتنصته وقنصته: وروى. األنثى من النسور: الرمخة: تصيد، وهي من لئام الطري وقيل

 أنا كالبازي، وشعراؤك كالرخم، فلم سويت يف املرتلة بيننا يف اجلائزة فيبطل فضل البازي فيم :يقول
  : ومثله أليب متام. يعد لذلك العطاء عندي قدر

 وهام أطمعت صيداً أجدال طروقاً  كالب أغارت في فريسة ضيغم

وال عجم ؟  لفٍظ يقول الشّعر زعنفةٌ بأي تجوز عندك ال عرب!  

وهو ما سقط منهن إذا قطع فال : سقاط الناس، واحدها زعنفة، وأصله من زعنفة األدمي: انفالزع
أجنحة السمك، مث يقال للدعي امللحق بالقوم : الزعانف: ينتفع به، فشبه به رذال الناس، وقيل

  .زعنفة

س، ليسوا إن شعراءك الذين تسوي بيين وبينهم أدعياء يف الشعراء، وإم من مجلة رذال النا: يقول
بأهل لإلقبال عليهم؛ ألم دخالء يف الشعر، ليسوا من العرب وال من العجم، فتقبل منهم شعرهم، 

  .وجيوز عليك متويههم

معناه ليست هلم فصاحة العرب، وال تسليم العجم، والفصاحة للعرب، فهم فضول : وقال ابن جين
  .رذال

 الدولة وأنشد أبو الطيب يوما قول إنه عرض يف هذا بالنامي، وكان أخص شعراء سيف: وقيل
  : النامي
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 المنايا السود وهي ذكور تلد  ومن العجائب أن بيض سيوفه

  .فاستحسنه

  قد ضمن الدر إالّ أنّه كلم  عتابك إالّ أنّه مقةٌ هذا

  .احملبة: أدىن املالمة واملقة: العتاب

    

عاتبك إال من حمبيت إياك، فكالمه كالدر يف هذا عتابك يف الظاهر، ولكنه حمبة لك، يعين مل أ: يقول
  : احلسن والرونق والصفاء، وإن كان يف الصورة كالماً، وهو كقول أيب متام

  وتحسبه عقداً عليك مفصال  به مبرداً عليك محبرا تخال

  : واملصراع األول من قول القائل

  ويبقى الود ما بقي العتاب

  : ومثل آلخر

  أال إنّما المقلى من ال يعاتب  لحبكميا أم عمرو  نعاتبكم

اتركين أسعى يف : فلما أنشد هذه القصيدة وانصرف، اضطرب الس، وقال له نبطي كان يف الس
  : ذمه، فرخص له يف ذلك، والنبطي هو السامري، وفيه يقول أبو الطيب

فطنت وأنت أغبى األغبياء  ضحكة كّل رائي أسامري 

 كأنّك ما صغرت عن الهجاء  ت أهجىصغرت عن المديح فقل

 جربت سيفي في هباء وال  وما فكّرت قبلك في محاٍل

فانصرف املتنيب فوقف له رجاله سيف الدولة يف طريقه ليغتالوه، فلما رآهم أبو الطيب؛ وتبني السالح 
 إىل أيب حتت ثيام أمكن يده من قائم سيفه، وجاءها حىت خرقها، فلم تقدم عليه، مث أنفذت الطري

العشاير يف أمره، فأنفذ عشرة من خاصته، فوقفوا بباب سيف الدولة أول الليل، وجاءه الرسول على 
 إىل عنان فرسه، - بني أيديهم -لسان سيف الدولة، فسار إليه، فلما قرب منهم ضرب راجل منهم 

ني أيدهم وسل أبو الطيب السيف، فوثب الراجل وتقدمت فرسه به اجليل، فعرب قنطرة كانت ب
واجترهم إىل الصحراء، فأصاب أحدهم حنرة فرسه بسهم فأنفذه، فانتزع أبو الطيب السهم، ورمى 

 مث رد عليهم بعد أن فىن - إن كان هلم -واستقلت الفرس وتباعد م ليقطعهم عن مدد . به
النشاب، فضرب أحدهم فقطع الوتر وبعض القوس، وأسرع السيف يف ذراعه ووقفوا على 
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حنن غلمان أيب العشائر، : فلما يئسو منه، قال له أحدهم يف آخر الوقت. ب، فسار وتركهماملضرو
  ........ .ومنتسب عندي إىل من أحبه وللنبل حويل من يديه حفيف األبيات : فلذلك قال

 وعاد أبو الطيب إىل املدينة يف الليلة الثانية مستخفياً فأقام عند صديق له، واملراسلة بينه وبني سيف

  : الدولة متصلة، وسيف الدولة ينكر أن يكون فعل ذلك، أو أسر به فعند ذلك قال أبو الطيب

  فداه الورى أمضى السيوف مضاربا  ما لسيف الدولة اليوم عاتبا أال

أال تنبيه وما لالستفهام على جهة اإلنكار، وعاتبا نصب على احلال ومضاربا نصب على التمييز، 
  .أدىن الغضب: والعتب

هذه : أمضى السيوف مضاربا: ما باله اليوم قد عتب علي، جعل اهللا الورى فداء له، وقوله: يقول
  .اجلملة يف موضع نصب على احلال، أي فداه الورى يف هذه، أي يف حال كونه أمضى السيوف

 ! ال أشتاقها وسباسبا تنائف  وما لي إذا ما اشتقت أبصرت دونه

مجع سبسب وهو الفضاء : والسباسب. ض الواسعة البعيدة األطرافمجع تنوفة، وهي األر: التنائف
  .الواسع

أقام عتب سيف الدولة مقام املفاوز اليت . ما يل إذا ما اشتقت إىل لقائه حال بيين وبينه إعراضه: يقول
حيتاج أن يقطعها، حىت يصل إىل مراده، كما أن املفاوز مانعة ملن أراد احلاجة، فكذلك عتبه مانع من 

  .ادهمر

  .مثال للصد واملباعدة: ضرب التنائف والسباسب: وقيل

 فيها بدرها والكواكبا أحادث  وقد كان يدني مجلسي من سمائه

ملا جعله بدراً جعل جملسه ! أي ماله أبعدين عن جملسه؛ بعد أن كان يقربين منه، وجيعلين من جلسائه ؟
كب مسائه، واهلاء يف فيها ويف بدرها مساء وجعل خصاله وأفعاله كواكب، وكذلك جعل ندماءه كوا

  .تعود إىل السماء

  وحسبي موهوباً وحسبك واهباً  مسئوالً، ولبيك داعيا حنانيك

أي حتنناً بعد حتنن، ومعناه الرمحة، معناه أسألك رمحة بعد رمحة وأرجو أن تضاعف على : حنانيك
أي حسيب من مجيع هباتك، أن ب : أي إجابة بعد إجابة إذا دعوتين وحسيب موهوباً: النعمة، ولبيك

أي كملت يف هذه الصفة، فالكفاية : يكفين ما وهبت من املال، وحسبك واهباً: يل نفسي، وقيل
حسبك من مجيع املناقب أن : واقعة يف كونك واهباً، ال يزاد معك إنسان آخر يكون واهباً، وقيل
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أو بفعل مضمر، ونصب مسئوال وداعياً . تكون واهباً نفسي مين، ونصب حنانيك ولبيك على املصدر
  .وموهوباً وواهبا على احلال

 جزاء الكذب إن كنت كاذبا ؟ أهذا  أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقاً ؟

    

إن كنت صادقا يف مدحك، فليس جزائي منك اإلبعاد والعتب، وإن كنت كاذباً يف مدحك : يقول
جب أن تعاملين مبثل ذلك، فعلى احلالني أستوجب فقد تكلفت لك ااملة يف القول، فكان من الوا

  .منك خالف ما فعلته يب

وإن كذبت، ! معناه إن كنت صدقت فيما عاتبتك عليه فما جزاء الصدق أن تأمر بقتلي : وقيل
  .فالواجب على كرمك أن تعفو عين

  محا الذّنب كّل المحو من جاء تائبا  كان ذنبي كّل ذنٍب فإنّه وإن

  .ضمري الشأن، أي فإن الشأن حما الذنب من جائ تائبااهلاء يف إنه 

إن كان ذنيب يوازي ذنوب الناس كلهم، فإن توبيت متحوه، فإن من جائ تائباً استوجب العفو، : يقول
التائب من الذنب كمن : وإن كان ذنبه مبرتلة مجيع الذنوب، أخذه من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  : آلخرال ذنب له ومثل البيت قول ا

  وكّل امرٍئ ال يقبل العذر مذنب  اعتذر الجاني محا العذر ذنبه إذا

ودخل على سيف الدولة، بعد تسع عشرة ليلة، فتلقاه الغلمان، وأدخلوه إىل خزانة الكسوة : قال
فخلع عليه وطيب، مث دخل على سيف الدولة فسأله سيف الدولة عن حاله وهو مستح منه، فقال له 

بل يطيل اهللا بقاءك : يت املوت عندك أحب إيل من احلياة دونك، فقال له سيف الدولةرأ: أبو الطيب
  .ودعا له

مث ركب أبو الطيب وسار معه خلق كثري إىل مرتله، وأتبعه سيف الدولة طيباً كثرياً وهدية، فقال أبو 
  .الطيب ميدحه وأنشدها إياه يف شعبان سنة إحدى وأربعني وثالث مئة

 دعا فلباه قبل الركب واإلبل  لداعي سوى طللأجاب دمعي وما ا

ملا وقفت على الطلل، بكيت قبل أصحايب، وقبل بكاء اإلبل، فكأن الطلل دعا دمعي فأجابه : يقول
  .قبل أصحايب

  وظّل يسفح بين العذر والعذل  بين أصيحابي أكفكفه ظللت
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. أي الدمع: وظل.  للدمع:أي أحبسه، وأردده واهلا: تصغري األصحاب، وأكفكفه: األصيحاب

  .أي جيري: يسفح

ظللت عند إجابة الدمع أكف دمعي عن السيالن، وأمنعه من اهلمالن، وظل الدمع يسيل وال : يقول
ينقطع، وأمنعه وال ميتنع، فكان جيري بني عاذل من أصحايب على البكاء، وبني عاذر منهم، ملا يرى من 

  .شدة صبابيت

  كذاك كانت وما أشكو سوى الكلل  جبالنّوى ولهم من عبرتي ع أشكو

  .للعربة: مجع الكلة، وهي احلجلة والتاء يف كانت: الكلل

كنت أشكو النوى إليهم، وهم يتعجبون من دمعي، وليس ذلك مبوضع تعجب؛ ألن الدمع : يقول
فاآلن وقد بعدت وحالت . كان هكذا، حني كانت احملبوبة قريبة منني ال يغيبها عن عيين سوى كلل

ال تعجبوا : كذا كانت خطاب لألصحاب، أي قلت هلم: بيننا املفاوز والبالد، أجدر أن أبكي، وقوله
  .فإين كنت هكذا أبكي وهي قريبة مين

  من اللّقاء كمشتاق بال أمل  صبابة مشتاق على أمل وما

  .أي كصبابة مشتاق بال أمل، فحذف املضاف

 أوىل بالبكاء، - مع هذا البعد - بيننا كله، فاآلن إذا كنت أبكي وهي بالقرب، وكان البعد : يقول
! ألن االشتياق، إذا كان مع األمل من اللقاء، ال يكون يف الشدة كاالشتياق إذا كان من غري األمل

  : ومثله أليب متام

 انقطاٍع النثنى فتقطّعا صدود  يصدون عمن لو تيقّن أنّه

   البيض واألسلال يتحفوك بغير  تزر قوم من تهوى زيارتها متى

جعلوا حتفتك السيوف والرماح، يعين أم وإن قصدوين عن : إذا زرت قوم حبيبك الذي واه: يقول
  .زياريت إياها بالرماح والسيوف، طلباً لقتلي، فإين ال أمتنع عن زيارا، وقد بني ذلك بقوله

  !أنا الغريق فما خوفي من البلل ؟  أقتل لي مما أراقبه والهجر

إن هجرت زيارا خوفاً من القتل، فاهلجر أشد قتالً يل، وما أراقب من قومها، رمبا قارنته : وليق
  .السالمة، وخويف من قومها كالبلل

  به الّذي بي وما بي غير منتقل ؟  بال كّل فؤاٍد في عشيرتها ما
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 ثابت احلب هلا، فبهم مثل ما يب من حبها، وكلنا! ما بال كل قلب من قلوب عشريا حيبها : يقول
غري منتقل اهلوى عنها؛ ألنه إذا أخرب أن لكل فؤاد ما بفؤاده ثابت، فقد تضمن ذلك اإلخبار عما يف 

  .قلوم من احلب، أنه غري منتقل

أن كل أحد من عشريا حيبها مثلما أحبها ال تفاوت بيننا يف حبها، :  معناه- وهو األوىل -وقيل 
 احلب يف قلوبنا أمجع، فكيف يكون وجدي وشوقي يف قلب غريي وهو فكأننا حنبها حبب واحد، وهذا

    ! غري منتقل عين، والشيء الواحد ال حيل مكانني يف زمان واحد ؟

 عظيم الملك في المقل لمقلتيها  مطاعة اللّحظ في األلحاظ مالكةٌ

  .العني ها هنا: اللحظ

، فلم تدع عينا أن تتخطاها إىل غريها، إا ملكت عيون الناس حبسن عينيها، وغنج أحلاظها: يقول
  .فهي إذاً مطاعة العني فيما بني العيون كلها، وهي مالكة ملقلتيها امللك العظيم فيما بني املقل

  في مشيها فينلن الحسن بالحيل  الخفرات اآلنسات بها تشبه

  .اليت تأنس حمدثها ويأنس هو ا: احليية، واآلنسة: اخلفرة

 احلسان يتشبهن ا يف مشيها فيمسن كما متيس هي، فينلن حسن مشيها باحليل إن النساء: يقول
  .والسرقة، وكأن حياكينها يف املشي فقط

  فما حصلت على صاٍب وال عسل  ذقت شدة أيامي ولذّتها قد

  .شجر مر: الصاب

ال يدوم جربت أحوال الدهر، وذقت حالوته ومرارته، فما وجدت لشيء منها حقيقة، ألنه : يقول
  .وال يبقى

  وقد أراني المشيب الروح في بدلي  أراني الشّباب الروح في بدني وقد

: والبدل قيل. الشباب، واملشيب والروح مفعوله الثاين، والكناية يف أراين مفعوله األول: فاعل أراين

 شبت أرى احلياة يف أين ما دمت شاباً رأيت روحي يف بدين، واآلن ملا: أراد به غريه من الشبان ومعناه
  .غري من الشبان، فكأن الروح اليت كانت يف انتقلت مين إىل غريي

  .معناه أيقنت عند طلوع الشيب أين قد ندبت إىل فراق الدنيا ليعمرها غريي: وقيل

أراد بالبدل ولده، أي ما كنت أراه يف نفسي من اللذة والروح يف احلياة، انتقل مين إىل ولدي، : وقيل
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 يف بديل وهو ولدي الذي خيرج مين، بعد ما كانت يف بدين، وكأين قد انتقلت من الدنيا، فصرت أرى
  .وقام ولدي مقامي

  بصاحٍب غير عزهاٍة وال غزل  وقد طرقت فتاة الحي مرتدياً

  .ضده: اجلايف الذي ال يصبو إىل النساء وال يرغب فيهم والغزل: أتيتها ليالً والعزهاة: طرقتها

إن صاحيب ال يكره النساء : رت حبيبيت ليال، وأنا متقلد بسيفي، وجعله صاحبه، مث قالرمبا ز: يقول
  .وال مييل إليهن، فهو ال عزهاة وال غزل

  وليس يعلم بالشّكوى وال القبل  بين تراقينا ندفّعه فبات

 يعلم ما ضاجعتها، وعلي سيفي، فبات بيين وبينها، وكنا ندفعه إىل جانب عند املباشرة، وهو ال: يقول
  .جيري بيننا من القبل والشكوى

ثم على ذؤابته والجفن والخلل  اغتدى وبه من ردعها أثر  

. الغمد: واجلفن. السري الذي يف طرف قائمه: أثر الزعفران وأثر الطيب، وذؤابة السيف: الردع

  .الغاشية اليت يغشى ا السيف: واخللل

  .ثر، وكذلك علق بذؤابته وغمدهاغتدى السيف وقد علق به من طيها أ: يقول

  أو من سنان أصم الكعب معتدل  أكسب الذّكر إالّ من مضاربه ال

ال أكسب الذكر اجلميل، والثناء احلسن، إال حبد السيف وسنان الرحم األصم الكعب، فلهذا : يقول
  .ال أفارقه

  فزانها وكساني الدرع في الحلل  األمير به لي في مواهبه جاد

  .أي زان املواهب: بالسيف فزااأي : به

هذا السيف الذي ال أكسب الذكر إال من مضاربه، وهبه يل األمري يف مجلة مواهبة، فزان هذا : يقول
  .السيف

  .زان سيف الدولة املواهب، وكذلك كساين الدرع يف مجلة ما كساين من احللل: وقيل

  ! كعلي ؟بحمله، من كعبد اللّه أو  علي بن عبد اللّه معرفتي ومن

  .ومن علي بن عبد اهللا خربه. ابتداء: معرفيت

إمنا تعلمت محل السيف من سيف الدولة، ومن يشبه سيف الدولة أو والده يف اجلود والكرم : يقول
  ! ؟
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 القواضب والعسالة الذّبل بيض  معطى الكواعب والجرد السالهب وال

  .بةالرماح املضطر: الطوال من اخليل والعسالة: السالهب

  .سيف الدولة هو يهب هذه األشياء كلها: يقول

 الزمان وملء السهل والجبل ملء  ضاق الزمان ووجه األرض عن ملٍك

  .يعين مأل الزمان بأفعاله ومناقبه وذكره، ومأل األرض خبيله ورجله، حىت ضاقت عنه: عن ملك

  والبر في شغٍل، والبحر في خجل  في جذٍل، والروم في وجٍل فنحن

حنن يف سرور من إحسانه إلينا، والروم يف خوف من غزوه إليهم، والرب يف شغل خبيله وجوده، : يعين
  .والبحر يف خجل من كثرة عطائه

  ومن عدي أعادي الجبن والبخل  من تغلب الغالبين النّاس منصبه

  .العنصر واملنصب، ومها األصل: هو من تغلب، وتغلب من عدي، وروى

    

  .من تغلب الذين هم يغلبون الناس، ومن عدي أيضاً وهم أعادي البخل واجلنبأصله : يقول

  .أي إم يف طباعهم اجلود والشجاعة

  بالجاهلية عين العي والخطل  والمدح البن أبي الهيجاء تنجده

  .الكالم الفاسد: أي تعينه، واخلطل: تنجده

ا يف اجلاهلية وإعانة مدحه بوصفهم عني العي إذا استعنت يف مدحه بذكر أيام آبائه، الذين كانو: يقول
  .واخلطل، ألنك جتد يف مناقبه ما ال حيتاج معه إىل ذكر آبائه

بعض الشعراء قد مدح سيف الدولة بذكر آبائه وأجداده ويعين : قال ابن جنيك سألته عن هذا، قال
  .النامي الشاعر: به

عاد إىل مدحه يف .  فيما قبله من تغلب البيتجيوز أال يراعي السبب يف ذلكن غري أنه ملا قال: وقيل
  .نفسه، وبني أنه مل يذكر آباءه الحتياجه إىل ذلك

  !فما كليب وأهل األعصر األول ؟  ليت المدائح تستوفي مناقبه

ليت أن الشعر يستويف فضائله ومآثره، أي أن ما فيه من املناقب ال : أو لنفسه. يقول لذلك الشاعر
فما كليب وغريه من املتقدمني يف األزمنة اخلالية باإلضافة إليه، حىت تذكر مناقبهم يف حتيط به املدائح، 

  ! مدحه 
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  في طلعة الشّمس ما يغنيك عن زحل  خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به

خذ ما قرب منك، ودع ذكر من غاب عنك، وال سيما القريب منك الذي تشاهده، أكثر : يقول
ت بذكره، وضرب املثل وشبهه بالشمس وأباه بزحل، فإن الشمس أقرب مناقب من البعيد الذي مسع

  .إلينا من زحل، وأبني منه نوراً، وأكثر منه فضال

  .وهذا البيت من حماسن الشعر. عليك مبدح سيف الدولة الذي هو كالنور: يعين

 وجدت لساناً قائالً فقل فإن  وقد وجدت مكان القول ذا سعٍة

االً، وملكانك يف الوصف مقاالً، فإن كان لك لسان يساعدك، وبيان قد وجدت ملدحك جم: يقول
  : ومثله للنمريي. يطاوعك فامدح

 المؤمنين تجد مقاال أمير  امتنع المقال عليك فامدح إذا

ول  الهمام الّذي فخر األنام به إنيوف بكفّي خيرة الدخير الس  

  .خرب إن: خري السيوف

يفتخر به األنام هو خري السيوف بكفي خرية الدول، وهي دولة إن امللك اهلمام الذي : يقول
  .اإلسالم، ألنه سيفها

 ليت ذلك لي: يقول لشيٍء فما  تمسي األماني صرعى دون مبلغه

بل إذا متىن شيئاً وصل ! إنه بلغ فوق ما يتمناه، فال يرى شيئاً مل يصل إليه، فيتمىن أن يكون له : يقول
  .هإليه، وإىل ما هو خري من

متسي األماين صرعى دون مبلغه معىن بديعي، ألبلغ مبلغاً، كل أمنية ساقطة دونه، فال : ومعىن قوله
  .حيتاج أن يتمناها مع جتاوزه عنها، وهو يف هذا ينظر إىل قول عنترة العبسي

 ذكراك السنين الخواليا وقاتل  قاتل اللّه الطّلول البواليا أال

  ! يا ليت ذاليا: إذا ما حالفي العين  للشّيء الّذي ال تناله وقيلك

 اختالفهما في الخلق والعمل إلى  إذا اجتمع السيفان في رهٍج انظر

  .الغبار: الرهج

إذا ارتفع غبار احلرب، فانظر إىل سيف الدولة، وإىل السيف الذي يف يده؛ لتعرف فضل ما : يقول
، فهو خمالف له يف اخللق والعمل واملضاء، بينهما خلقاً وعمال، يعين أنه وإن شارك السيف يف االسم

  .والعزم والفناء
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  أعد هذا الرأس الفارس البطل  المعد الدهر منصلتاً هذا

  .املتجرد من الغمد، ومنصلتاً نصب على احلال: واملنصلت. فاعله املعد لريت الدهر: أعد

السيف قد اختذ سيف احلديد إن سيف الدولة سيف جعله اخلليفة عدته حلوادث الدهر، وهذا : يقول
عدة للحرب، ليضرب رءوس األبطال، فهذا األول إشارة إىل سيف الدولة والثاين إشارة إىل سيف 

  .احلديد

  والروم طائرةٌ منه مع الحجل  فالعرب منه مع الكدري طائرةٌ

  .القبج: ضرب من القطا، تضرب ألواا إىل الكدرة واحلجل: الكدري

لعرب هربت منك، والتجأت إىل البوادي واجلبال، فالعرب هاربة إىل البوادي مع إن الروم وا: يقول
  .القطا، والروم إىل اجلبال مع القبج

وخص العرب بالقط؛ ألا تكون يف بالد العرب دون الروم، وخص الروم باحلجل، ألا تكون يف 
  .بالد الروم وجباهلا

   به في معقل الوعلتمشي النّعام  الفرار إلى األجبال من أسٍد وما

  .سيف الدولة، وأراد بالنعام ها هنا اخليل خيل سيف الدولة العراب: الضمري يف به لألسد، وأراد به

  .كيف مينع الروم فرارها إىل األجبال من أسد متشي به اخليل يف اجلبل اليت هي معقل الوعل: يقول

    

تنع عليه أمر رامه؛ ألنه إذا أمكنه أن يبلغ بالنعا وفيه إشارة إىل أنه ال مي. شبه اخليل بالنعام لسرعتها
  .وهي سهلية إىل رءوس اجلبال، فكيف يقدرون على التحرز منه يف معقل األوعال

معناه أن سيف الدولة لو ركب النعام مشت به يف معاقل األوعال، مع أا من طري السهل، : وقيل
  .ألنه قد سهل له كل صعب

أنه قد أحوج النعام اليت هي من طيور السهل إىل الفرار منه ومن : ومعناه. أراد بالنعام حقيقتها: وقيل
  .جيشه إىل رءوس اجلبال

 عنها وذاك الروع لم يزل وزال  جاز الدروب إلى ما خلف خرشنٍة

  .بلد يف الروم: وخرشنة. موضع بعينه: وقيل. هي دروب الروم: وقيل. مضايق الروم: الدروب

حىت جاوز الدروب واملضايق، وخلف خرشنة وراء ظهره، مث عاد منها بعد دخل بالد الروم : يقول
  .اإلغارة والسيب وخوفه بعد يف قلوم مل يزل عنهم



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        603

  فإنّما حلمت بالسبي والجمل  حلمت عذراء عندهم فكلّما

قد متكن رعبك يف قلوم، فالبكر منهم ترى يف نومها أا تسىب؛ لتمكن ذلك يف نفسها يف : يقول
ل اليقظة، فهي تراه يف املنام، أو ترى اجلمل؛ ألنه ال يكون يف بالد الروم، فالنفس له أنكر والطباع حا

  .منه أنفر

  .خص اجلمل؛ ألا إذا سبيت حتمل على اإلبل: وقيل

معناه أن يسبني صغاراً فيحملن على اجلمال إىل عند أصحاب سيف الدولة؛ ألا أصحاب : وقيل
  : ن جبلةمجالز ومثله لعلي ب

  ضوء الصبح واإلظالم: رصدان  عدوك يا ابن عم محمٍد وعلى

  : ومثل ذلك أليب الطيب

 أن يراه في السهاد ويفرق  في النّوم رمحك في كاله يرى

 ؟!رضاك ومن للعور بالحول  منها  إن كنت ترضى بأن يعطوا الجزي بذلوا

، أعطوك منها ما تطلب، فهم يتمنون ذلك، إن كنت ترضى منهم باجلزية: مجع جزية يقول: اجلزي
كما يتمىن األعور احلول، ألن اجلزية خري هلم وأحب يف أنفسهم من السيب والقتل، كما أن احلول 

  .خري من العور

 يا غير منتحٍل في غير منتحل  ناديت مجدك في شعري وقد صدرا

: أما ليسا مبستحدثني، ولو قالراجع إىل جمد سيف الدولة وشعر املتنيب، وفيه إشارة إىل : صدرا

  .ادعاء الشيء كذباً: وردا ألوهم ذلك، واالنتحال

. يا جمداً غري منتحل يف شعر غري منتحل: ناديت جمدك فيما أقوله يف مدائحك، فقلت يف ندائي: يقول

  .أن جمدك حقيقة لك مل تنتحله، كما أن شعري كذلك غري منتحل: يعين

ر مين واد منك وجيوز أن يريج صدر الشعر، واد من فعلك، إذ قد صدرا أي صدر الشع: وقوله
  .لوال عطاؤك ملا كان مين مدح

  فطالعاهم وكونا أبلغ الرسل  والغرب أقوام نحبهم بالشّرق

إن يف الشرق والغرب يل أحبة، فأبلغا أحبيت عند سيف : يقول، قلت دك وشعري ملا سارا يف البالد
  .الدولة
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ة إىل اشتهار اد والشعر، إال أنه ملا كان مشتمال على ذكره جمده، كان اد أيضاً سائراً وذلك إشار
  : وقد بني تتمة الرسالة فيما يليه فقال. بسريه ومشتهراً باشتهاره

  أقلّب الطّرف بين الخيل والخول  بأنّي في مكارمه وعرفاهم

  .مجع اخلائل، وهو اخلادم: اخلول

  .عرفا أحبيت ما أنا فيه من الكرامة، وما أعطاين األمري من اخليل والعبيد: ريقول للمجد والشع

  والشّكر من قبل اإلحسان ال قبلي  يا أيها المحسن المشكور من جهتي

أحسنت إيل وشكرت على إحسانك إيل، فالشكر من جهة إحسانك ال من جهيت، فكأنه هو : يقول
  .الشاكر دوين

  بأن رأيك ال يؤتى من الزلل  كان نومي إالّ معرفتي ما

  .أقام النوم مقام الغلفة والسهو، يعتذر مما بدر منه يف القصيدة امليمية

ما منت عما وجب من صيانة مدحك، عن خلطه بالعتاب املؤمل، إال بعد ثقيت باحتمالك : يقول
إنه :  وقيل.منت فوق السرير: وفوق ها هنا ظرف كما تقول. وحلمك، وأنك ال تعجل علي بعقوبتك

صفة ملصدر حمذوف، أي ملا وثقت حبلمك وعلمت أنك ال تزل يف رأيك، تسحبت يف العتاب تسحباً 
  .فوق ما عرفته من ثبات رأيك

معناه يا أيها امللك الذي أحسن إيل وشكرته على إحسانه، ما حلقين السهو والتفريط إال بعد : وقيل
  .سكون نفسي إىل فضلك، وأنك ال تزل يف رأيك

  زد، هشّ، بشّ، تفضل، أدن، سر، صل  أنل، أقطع، أحمل، عّل، سّل، أعد ل،أق

    

. أقطع من اإلقطاع. من اإلنالة، وهو إسداء العطية: أنل. من اإلقالة من العثرة، والعفو عن الزلل: أقل

من إعالء : عل". ِملهموال علَى الَِّذين إذَا ما أَتوك ِلتح: "من محلته على فرسي، ومنه قوله تعاىل: أمحل
: زد. من اإلعادة إىل العادة األوىل: من تسلية اهلموم أعد: سل. عليت مرتلته، وأعليتها: يقال. احملل

من : تفضل. التهلل، واللقاء بالبشر، والطالقة: وهش بش من اهلشاشة، والبشاشة، ومها. من الزيادة
من الصلة : صل. من سررته أسره: وسر. من اإلدناء وهو التقريب: أدن. تفضل فالن على صاحبه

  .وهي العطية، أو من املواصلة وهي املقاربة

أي ال زلت أبداً تقيل عثرة من يبغي من أصحابك . إما دعاء لسيف الدولة: ومعىن هذه الكلمات
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  .وتنيل أولياءك وتقطعهم ضياعك، وحتملهم على خيلك إىل آخر البيت

 من عثريت، وأنلين من فضلك، وأقطعين ضيعة من ضياعك، أقلين: وإما للسؤال والطلب، فاملعىن
وامحلين على فرس من خيلك، وعل مرتليت عندك، وسل ما حصل يف قلبك من غش، أو سل ما يف 

قليب من اهلم بإعراضك عين، وأعدين ما كنت عليه من املرتلة، وسرين إىل اإلجابة إىل ما سألتك وقيل 
  .صالتك، أو صل ما بيين وبينكسر قليب برضاء عين، وصلين بصلة من 

وحتت أنل حيمل إليه كذا وكذا ألف درهم، . وحيكى أن سيف الدولة وقع خبطه حتت أقل أقلناك
وحتت أقطع أقطعناك الضيعة الفالنية بباب حلب، وحتت أمحل يقاد إليه فرس مركب وحتت عل قد 

 رأينان وحتد زد يزاد كذا فعلنا وحتت سل قد فعلنا فاسأل، وحتت أعد أعدناك إىل حالك من حسن
  .وكذا، وحتت تفضل قد فعلنا، وحتت أدن قد أدنيناك وحتت سر قد سررناك

  .إمنا قلت هب سرية يل فأمر جبارية له، وحتت سل قد فعلنا: فقال أبو الطيب

ملا : قد فعلت به كل شيء سألك، فهال قلت: وحيكى أن املعقلي وكان شيخاً ظريفاً قال لسيف الدولة
  .اذهب يا ملعون: حيكى الضحك، فضحك سيف الدولة وقال: هش بش هئ هئ: قال

  فربما صحت األجسام بالعلل  عتبك محمود عواقبه لعّل

لعلي أتأدب بعد عتبك علي، مث بعد عفوك عين هذه الكرة، فيكون عتبك علي ذيباً ألديب، : يقول
مود العاقبة، ملا يؤمن معه من األمراض، ويؤدي إىل العاقبة احملمودة، كما أن بعض العلل يكون حم

كالفتور الذي ينال شارب . كالزكام، فإنه يؤمن معه من أدواء كثرية من أدواء الرأس، ويعقبه الصحة
  .الدواء مث يتعقبه صحة كثرية وكضرب املؤدب للغالم

  .وهذا من الكالم الذي يقضي بفضله كل من فهمه: قال ابن جين

  درأذب منك لزور القول عن رجلبمقت وال غيري  سمعت وما

عين به نفسه، كأنه كان قد كذب عليه بعض حاسديه عند سيف الدولة، ومل يقبل قوله، : عن رجل
مل أمسع أنا وال غريي مبلك يقتدر على : فقال. ولكنه عاتبه على ذلك من غري علم هذا احلاسد

  .أذب منك لزور القول عن رجل سعى إليك بزور القول. االنتقام

  ليس التحكّل في العينين كالكحل  حلمك حلم ال تكلّفه ألن

  .استعمال الكحل: والتكحل. أن تكون أشفار العني سوداً خلقةً: الكحل

إمنا توقف على أمر من يسعى عندك، لن حلمك يف طباعك غري متكلف، فال يتغري بسعاية : يقول
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ما أن احلكل يف العني إذا كان خلقة ال فحلمك ثابت ال يزول، ك. ساع، كما يتغري احلكم التكلفي
  .يزول وال حيول، وحلم غريك من امللوك متكلف سريع االنتقال، كما أن التكحل ال دوام له

  !ومن يسد طريق العارض الهطل ؟  ثناك كالم النّاس عن كرٍم وما

: اهلطل فقالومن يرد ومن يسد شبه كرمه بالعارض : املتتابع، وروى: واهلطل. ما صرفك: ما ثناك

  .فكما أن أحداً ال ميكنه سد طريق العارض اهلطل، كذلك ال ميكن أحد أن مينعك من استعمال الكرم

  وال مطاٍل وى وعٍد وال مذل  الجواد بال من وال كدٍر أنت

  .الضجر من الشيء: املذل

عطائه مطل وال أنت اجلواد الذي ال مين بعطائه، وال يكدر معروفه باملن وغريه، وليس يف : يقول
  .مدافعة وال وعد، بل يعطى العطية ابتداء، وال يضجر من جوده وال يندم

  .معناه أن جيود بالتثبت والسكون، ال بالطيش واخلفة: وقيل

نّوز واألشالء والقلل غير  أنت الشّجاع إذا ما لم يطأ فارسالس 

مجع شلو، :  وحنوها، واألشالءما يلبس من السالح، كالدروع: مجيع السالح، وقيل: قيل: السنور
    الرءوس : والقلل. وهو جسد املقتول

أنت الشجاع املشهور، يف حال ال يقع حافر فرسه إال على أجساد القتلى، ورءوسهم : يقول
  .وسالحهم

كأنّه من نفوس القوم في جدل  بعض القنا بعضاً مقارعةً ورد  

عضه بعضاً، فصار الرمح يرد اآلخر عن الطعن، أنت الشجاع إذا ضاق اال، وقرع القنا ب: يقول
  .كما يرد اخلصم حجة خصمه

وهذا . شبه النفوس باملعاين، والرماح باحلجج، واالعتراضات اليت تدور بني اخلصمني واحلرب باجلدال
  .البيت متصل بالذي قبله

  .يعين أنه الفارس الشجاع يف مجيع األحوال: واملعىن

 النّصر في مستأخر األجل بعاجل  ٍضال زلت تضرب من عاداك عن عر

  .أي عن مينة ويسرة، وهو متعلق بقوله تضرب: عن عرض

ال زلت تضرب أعداءك معترضاً هلم بسيفك، واهللا يؤيدك بنصر قد عجله لك، وأجل قد أخره : يقول
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  .اهللا عنك، فكأنه أخر اهللا أجلك، وعجل نصرك

  : ا يف وصفها، فقال ارجتاالفاستحسن سيف الدولة ومن حضره القصيدة هذه وأطنبو

نيا فلك  هذا الشّعر في الشّعر ملك إنسار فهو الشّمس والد  

شعري ملك الشعر، كما أنك ملكت اخللق، وهو مشس يسري يف الدنيا، كما تسري الشمس يف : يقول
  .الفلك

  فقضى اللّفظ لي والحمد لك  الرحمن فيه بيننا عدل

وهو احلمد .  هذا الشعر بيين وبينك، فأعطاين لفظه، وأعطاك معناهعدل اهللا تعاىل يف قسمه: يقول
  .والثناء

  حيا فهلك صر ممن كان  فإذا مر بأذني حاسٍد

إذا مسعه من حيسدك على جمدك، ومن حيسدين على فضلي، غلب على قلبه احلسد، فأهلكه، : يقول
  .فيهلك بسببه

  .اد فيه وأنشدهأقل أنل رأى قوماً يعدون ألفاظه فز: ومل أنشده

  زد، هش بشّ، هب، اغفر، أدن، سر، صل  أنل، أن، صن، احمل، عّل، سّل، أعد أقل،

  .وصن أمر من الصيانة، واملراد به حفظ اجلاه. أمر من األون، وهو الرفق: أن

  .يظهر مقدرته على مجع كلمات كثرية يف بيت واحد. فرآهم يستكثرون احلروف فقال

  غظ، ارم، صب، احم، اغز، اسب، رع، زع، ده، له، اثن، بل   جد، مر، انه، ره، فه، اسر، نلابق، اسم، سد، قد، عش،

من قاد اجليش، : من السيادة، وقد: وسد. من السمو: من البقاء، واسم: من العيش، وابق: عش
ته من وري: وره. من النهي، أي ال زلت آمراً ناهياً: من األمر بالشيء، وانه: من اجلود، ومر: وجد

من السرية، أي : من الوفاء بالعهد، واسر: وفه. أريه، وهو داء يف اجلوف، أي أصب اعدو ذه اآلفة
  .جهز اجليش إىل األعداء

من النيل، وهو اإلدراك، أي ال زلت : ونل. معناه الدعاء، أي ال زلت أبداً تسري إىل أعدائك: وقيل
أي غظ حسادك مبا : وغظ. أي أعطيته: هتدرك من أعدائك إرادتك، وجيوز نل بضم النون من نلت

من صاب السهم اهلدف، أي أصابه، أي ال زلت : وصب. من يكيدك: يرون من إقبال دولتك وارم
من : واغز. من محيت الرجل إذا منعته، أي احفظ حوزتك: واحم. ترمي أعداءك فتصيب مقاتلهم

أي أفزع أعداءك، : ورع. زراريهممن السيب أي ال زلت أبداً تغزو األعداء، وتسيب : واسب. الغزو



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        608

من وديت القتيل، إذا أعطيت ديته، أي ال زلت : ده. أي كف شر أعدائك: زع. أي ال زلت كذلك
أي اصرف أضدادك : واثن. له، من الوالية، أي ال زلت تلي الواليات. حتمل الدية عن القاتل لكرمك

أي ال زلت كلما وليت والية .  مرةوقيل اثن من ثنيت الفعل إذا فعل مرة بعد: عن الوصول إليك
وهو املطر إذا اشتد، أي ال زلت تعطي . من الوبل: ثنيتها بأخرى، وشفعتها مبا هو خري منها، وبل

  .عطاء كالوابل

وال حلقه أحد فيه، وهو مركب من أربع وعشرين كلمة، وهي مع . وهذا البيت مل يسبقه أحد إىل مثله
  : لشعراء فلم يزيدوا على عشر كلمات كقول أبو العميثلذلك فصيحة، وقد قال قبله عدة من ا

  واحلم، ودار، وكاف، وانصر، واسمع  وعفّ، وبر، واصبر، واحتمل اصدق،

  : واألصل قول امرئ القيس

  أفاد، وجاد، وساد، وحاد وقاد، وباد، وعاد، وأفضل

  نعم ولكن يغيظ جداً : فقال! أميكن أكثر من هذا ؟: فقال سيف الدولة

  ألني سألت اهللا فيك وقد فعل  دعاء لو سكتّ كفيته ذاوه

  .أي هذا الدعاء أمر زائد، ألن كلما سألت اهللا فيك، قد فعله اهللا فيك، فلو سكت كنت كفيته

    

وقال أيضاً وقد حضر جملس سيف الدولة يف شوال سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، وبني يديه طلع 
ال يتوهم أن هذا : البن جش وهو شيخ املصيصة وكان عاملاًونارنج، وهو ميتحن الفرسان فقال 

  : فقال أبو الطيب ارجتاال. للشرب

 الهند أو طلع النّخيل ترنج  شديد البعد من شرب الشّمول

. ألا جتتمع مشل الندامى عليها: ومسيت بذلك ألا تشمل عقل شارا، وقيل. اخلمرة: الشمول

أول ما خيرج وهو يف كمة، : الثمر: والطلع. األترج، واألجتة: األصحو. مجع ترجنة، وهي لغة: والترنج
  .وكان الذي بني يدي سيف الدولة هو نارنج فسماه أترجاً، ألنه نوع من أنواعه

ترنج اهلند مبتدأ، وشديد : قوله. هذا الطلع واألرتج بعيد من الشرب عليه، مل حيضر لذلك: يقول
  .البعد خربه مقدم عليه

: وقوله. فقوله شديد البعد خرب ابتداء حمذوف، أي أنت شديد البعد. يف الكالم حذف: وقال ابن جين

وعلى الوجه . أي عندك، أو يف جملسك، أو بني يديك ترند اهلند: مبتدأ، وخربه حمذوف: ترنج اهلند
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: أو طلعب النخيل مبعىن الواو، كما قيل يف قوله تعاىل: األول ال حذف فيه، وهو أوىل وأو يف قوله

  ".أَويزيدونَ"

  لديك من الدقيق إلى الجليل  كّل شيٍء فيه طيب ولكن

أنك مل حتضر هذا ألجل الشرب، ولكن ألجل طيبه، وكل شيء فيه طيب دق أو جل، فهو : يعين
  .عندك وبني يديك

  وممتحن الفوارس والخيول  الفصاحة والقوافي وميدان

  .ز أن يكون مصدراً كاالمتحانجيوز أن يكون موضع االمتحان، وجيو: ممتحن

عندك أيضاً جمال الفصاحة، واألشعار، ملعرفتك ما، وعندك موضع امتحان الفوارس واخليل، : يقول
  .ألنك أعرف الناس ذه األشياء كلها

  : الترنج: فلم يتبني معىن البيت األول لقوم حضروا فقال يرد على من أنك عليه استعمال لفظ

 بقدر ما عانيت قيلي وكان  صيلأتيت بمنطق العرب األ

  .هنا القوى املكني الذي له أصل: األصيل

  .إمنا نطقت بكالم العرب الفصيح، وكان وصفي بقدر ما شاهدته ورأيته يف احلال: يقول

  بمنزلة النّساء من البعول  كالم كان منه فعارضه

  .فعارضه:  قولهأي تعرض له وناقضه، واهلاء يف منه تعود إىل منطق العرب وكذلك يف

وهذا . عارض قويل الفصيح قول ركيك ضعيف لكان كالمي ذكر، وكالم من عارضين أنثى: يقول
  : كقول الراجز

 وكّل شاعٍر من البشر إنّى

  شيطانه أنثى وشيطاني ذكر

  وأنت السيف مأمون الفلول  وهذا الدر مأمون التّشظّي

خمالف للدر احلقيقي؛ ألن الدر غري مأمون التشظي، كالمي در : التكسر، والتشقق يقول: التشظي
كما أنك سيف ال خياف عليك الفلول فهو سامل عن كل عيب خبالف سائر . وكالمي ال يقع فيه خلل

  .السيوف

في األفهام شيء احتاج النّهار إلى دليل إذا  وليس يصح 
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و مبرتلة النهار الذي ال حيتاج إىل إمنا يقام الدليل على الشيء اخلفي، فأما الظاهر اجللي، فه: يعين
الدليل، ألن كل من رآه عرفه، ومن خفي عليه ضوء النهار، فال فائدة إلقامة الداللة يف حقه، إذ 

  : املعاينه أقوى، واملشاهدة أوىل، وهذا كقول البحتري

 علي إذا لم تفهم البقر وما  علي نحت القوافي من معادنها

دولة لرسول ملك الروم، وقد ورد يلتمس الفداء، وركب الغلمان وقال أيضاً وقد جلس سيف ال
بالتجافيف، وأحضروا لبؤة مقتوله، ومعها ثالثة أشبال أحياء، وألقوها بني يديه، فقال ارجتاال لليلتني 

  : خلتا من ذي القعدة سنة إحدى وأربعني وثالث مئة

  وزرت العداة بآجالها  العفاة بآمالها لقيت

  .املعروفطالب : العفاة

ال زلت تلقى العفاة بآماهلا، يعين إذا لقيتهم أعطيتهم وأغنيتهم، وال زلت تقصد أعداءك : يقول داعيا
  .وتفنيهم

  ك بين اللّيوث وأشبالها  وأقبلت الروم تمشي إلي

  .أطلق لفظ الروم مجلة على رسوهلم، ملا كان منهم

  .لبؤة: وجعل الليوث. ، وأوالدهاإن الروم قصدت إليك متشي بني الليوث املقتولة: يقول

  فأين تفر بأطفالها ؟  رأت األسد مسبيةً إذا

إذ رأتك الروم وأنت تقتل الليوث وتسيب أوالدها، علمت أا ال تقدر على الفرار بأوالدها : يقول
  .مسبيه ألا كانت أحياء: الصغار، وإمنا قال

  .اب ملك الروم الوارد معهوقال أيضاً يذكر الفداء الذي التمسه الرسول، وكت

  وللحب ما لم يبق منّي وما بقي  ما يلقى الفؤاد وما لقي لعينيك

    

كل شيء لقي قليب : خرب مقدم عليه، وكذل املصراع الثاين يقول: ولعنيك. مبتدأ مبعىن الذي: ما يلقى
  .من أمل الشوق فيما مضى، وفيما يلقاه من بعد فهو بسبب عينيك، وألجل حسنها

  .يعين حالل لعينيك ما لقيته وما ألقاه، واملراد جعلت قليب لعينيك، فكل ما مير عليه معفو عنه: يلوق

إين ما لقيت من حنول . أراد، ظاهر لعينيك ما يلقاه فؤادي وما لقيته، وكذلك يف املصراع الثاين: وقيل
  .بجسمي، وهزال بدين، وما بقي منه، فهو ألجل حبك، أو هو حالل، أو ظاهر للح
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أراد كأن احلب ملكه يتصرف فيه تصرف املالك يف األمالك، فأذهب بعض جسمه باهلزال، : وقيل
  .أذهب قويت وأبقى جسمي: وأبقى بعضه وقيل

  .أراد مبا بقي روحه ومبا مل يبق جسمه: وقيل. أراد عمري الذي مضى وبقي: وقيل

  ولكن من يبصر جفونك يعشق  وما كنت ممن يدخل العشق قلبه

  .مل أكن ممن مييل به أسباب اهلوى، ولكين ملا أبصرت جفونك، وغنج عينيك صرت عاشقاً لك: قولي

 لدمع المقه المترقرق مجاٌل  وبين الرضا والسخط والقرب والنّوى

ال أزال أبكي يف حال رضي احلبيب، خوفاً من سخطه، ويف حال سخطه، حلصوله، ويف حال : يقول
 حال النوى حلصوهلا، فبني كل شيء من هذه األحوال جمال لدمع القرب، خوفا من النوى، ويف

  .ومثله آلخر. السائل

 إن دنوا خوف الفراق ويبكي  إن نأوا شوقاً إليهم فيبكي

  وفي الهجر، فهو الدهر يرجو ويتّقي  الهوى ما شك في الوصل ربه وأحلى

 خائفاً ومرة راجياً، فال يشفى ما يشوبه اخلوف والرجاء، حىت يكون العاشق مرة: أحلى اهلوى
بالوصل، فيزدري ذلك حبالوته، ويؤدي إىل املالل، وال ييئس من الوصل رأسا، فيؤدي ذلك إىل شدة 

احلزن الذي يؤدي إىل اهلالك فحالة الشك والتردد يف اهلجر والوصل، والوقوف بني حاليت اخلوف 
  .والرجاء، ألذ أحوال اهلوى

 شفعت إليها من شبابي بريق  الصباوغضبي من اإلدالل سكرى من 

  .أوله: ريق كل شيء

رب جارية غضيب، غضب الدالل ال غضب اهلجران، فكانت من اإلدالل غضيب ومن الشباب : يقول
سكرى، توسلت إليها بريق شبايب، فوصلت منها إىل ما أحب، أي نظرت إيل فعشقتين، ألجل شبايب، 

  .شفيعاً عندهاوساعدتين على مرادي، فكأن الشباب كان 

  سترت فمي عنه فقبل مفرقي  وأشنب معسول الثّنيات واضٍح

: إنه حدة األسنان، وقد جعله صفة لشخص: وقيل. الذي له شنب، وهو برد األسنان: األشنب الثّغر

األبيض : والواضح. احللو، كأنه جعل فيه العسل: واملعسول. أي ورب حبيب ذي ثغر أشنب
  .املضيء

أطلب العفاف، حىت يف حال اخللوة مع احلبيب، ورب حبيب ثناياه باردة عذبة، حلوة ما زلت : يقول
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الترشف، عففت عنه حني خلوت به، وأراد أن يقبل فمي، فسترت فمي عنه، ألنه موضع التلذذ 
  .بالقبلة، فقبل مفرقي ليدل إيل فلم أستر املفرق، ألن ذلك للعظمة ال للذة

   أتبين عاطالً من مطوقفلم  وأجياد غزالٍن كجيدك زرنني

رب نساء مثلك كأن أجيادهن أجياد : الالبس للطوق يقول: واملطوق. الذي ال حلى عليه: العاطل
. الغزالن، جئن لزياريت، فلم أنظر إليهن وإىل أجيادهن، لعفيت، حىت مل أتبني العاطل منهن من املطوق

  .واملقصد وصف نفسه بالعفة

  عفافي ويرضى الحب والخيل تلتقي  الكّل من يهوى يعفّ إذا خ وما

املرأة من . إين إذا خلوت عففت، وكذلك أنا أرضى حبييب يف حال التقاء اخليل، لشجاعيت، ألن
الدفع : أراد بإرضائه احلبيب يف حالة احلرب: وقيل. العرب يعجبها أن يكون خليلها شجاعاً مقداماً

  : والذب دونه، كقول عمرو بن كلثوم. عنه

 إذا لم تمنعونا بعولتنا  جيادنا ويقلن لستم يقتن

  لشيٍء بعدهن وال حيينا  إذا لم تمنعن فال بقينا

هو أن يقول أعف كرماً وأكتم هواي، فإين أرعى اهلوى وأحافظ عليه : وقال املخزومي يف معىن البيت
الداللة على أن : اإحدامه: يف ملتقى اخليل، واملراد بإرضاء احلبيب رعاية اهلوى، ويف ذلك خصلتان

  : اهلوى عند ذوي الوفاء ال يشغل عند الشدائد كقول أبو عطاء

  وقد نهلت منّا المثقّفة السمر  والخطّى يخطر بيننا ذكرتك

  : وكقول اآلخر

 اإلمام وساعدي مغلول عند  ذكرتك والسياط تنوشني ولقد

  والسيف عند ذؤابتي مسلول  ذكرتك والّذي أنا عبده ولقد

    

الداللة على كونه رابط اجلأش عند التحام القتال، حىت مل يشتغل خاطره عن اهلوى يف ذلك : والثانية
  .احلال

 ويفعل فعل البابلي المعتّق  سقى اللّه أيام الصبا ما يسرها
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أي وما : القدمي، ويفعل: منسوب إىل بابل، وهي أرض العراق، وأراد به الشراب، واملعتق: البابلي
سقى اهللا من الغيث قدر ما يبلغ مرادها من الري، حىت : أحدمها: ما يسرها حيتمل معنني: وقوله. يفعل

  : ال يكون قاصراً عن إرادا، وال زائداً عن حاجتها فيكون مثل قول اآلخر

  صوب الربيع وديمةٌ تهمى  ديارك غير مفسدها فسقى

نه رأى أن دعاءه للصبا بالسقيا ال معىن له، ألا أهدى إليها السرور، كما سررنا ا، وذلك أ: الثاين
سقاها اهللا شيئاً يهدي إليها السرور واالرتياح، يفعل ا فعل الشراب، فكأنه : أوقات وزمان، فقال

  .سقاها اهللا مخراً يسرها: قال

  تخرقت والملبوس لم يتخرق  إذا ما لبست الدهر مستمتعاً به

 وتستمتع به وتعيش فيه، خترقت أنت، وامللبوس الذي هو الدهر، مل إذا كنت البساً للدهر،: يقول
يتخرق، بل يكون أبداً جديداً، خبالف سائر املالبس، فأنت تبليها وخترقها، وهو يبلي األبدان، ويفنيها 

  : وهذا مثل قوله

  تغير حالي والليالي بحالها

  : وحنو قول ابن دريد

 ديد أدنياه للبلىعلى ج  إن الجديدين إذا ما استوليا

  : وقول اآلخر

 كلّما يمضي يعود وليل  وال بقيا نهاراً وأفناني

  بعصن بكّل القتل من كّل مشفق  أر كاأللحاظ يوم رحيلهم ولم

  .قيل من الشفقة، اليت ترجع إىل معىن احملبة: املشفق

نا إال مشفق على كنت إذا نظرت إليهن ونظرن إيل قتلنين وقتلتهن من خوف الفراق، وما م: يعين
  : ؟ فكأنه من قول الشاعر!صاحبه، فلم أر أعجب من األحلاظ، كيف اجتمع فيها القتل والشفقة 

 كأنّا ال نبالي ونقتلكم  ونبكي حين نقتلكم عليكم

اخلائف، ومعناه بعثت األحلاظ من كل خائف من أمل الفراق، كل أنواع القتل ألا : املشفق: وقيل
  .م وأماتتهمأبكتهم فسفكت دماءه

  مركّبةٌ أحداقها فوق زئبق  عيوناً حائراٍت كأنّها أدرن
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  .أدرنا: الضمري يف أدرن لألحلاظ، وروى

كنا نقلب عيوناً حائرات عند وداعنا، ال تبصر شيئاً مما دهانا من أمل الفراق، فكأا من كثرة : يقول
احلرية ليست المتناع الرؤية، :  وقيل.حركاا وقلة استقرارها مركبة على الزئبق، ألن طبعه احلركة

  .وإمنا هي الجتماع ظهور الدمع يف العني وغلبته

معىن البيت كنا نقلب عيوننا يف النظر تارة إىل العذال وتارة إىل األحباب، فكانت ال تستقر، : وقيل
  .كأا ركبت فوق زئبق

  وعن لذّة التّوديع خوف التّفرق  يعدونا عن النّظر البكى عشية

  .أي يصرفنا: يعدونا

كانت هذه احلالة وقت العشية حني كان البكاء مينعنا من النظر، وخوف الفراق مينعنا من : يقول
  .التلذذ بالوداع والعناق

  قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق  والين فينا كأنّه نودعهم

  .العسكر، قلب، أي وسط: الفيلق

 كان البني يفعل يف قلوبنا من التفريق مثل ما تفعل رماح كنا نودع األحباب، يف احلال اليت: يقول
  .سيف الدولة يف قلب عساكر األعداء من التفريق والقتل

 وقعت فيه كنسج الخدرنق إذا  قواٍض مواٍض نسج داود عندها

يعين تقضي باملوت ومتضي يف األعداء، أي ال يردها شيء إذا وقعت يف الدروع : أي هذه القنا قواض
العنكبوت، والتأنيث يف : بة إىل داود، ومتضي فيها، كما تنفذ يف نسج العنكبوت واخلدرنقاملنسو

أي هذه القنا : البيت للقنا واهلاء يف فيه لنسج داود، وموضع قواض رفع ألنه خرب ابتداء حمذوف
  .هذا حلو حامض: قواض مواض، كما تقول

  . أظهرواملراد أداء السيوف، واألول. هو ابتداء الكالم: وقيل

  تخير أرواح الكماة وتنتقي  ألمالك الجيوش كأنّها هواٍد

هو من هديت فالناً إذا أرشدته، ومعناه أن هذه الرماح ترشد املوت، أي : مجع هادية، وقيل: هواد
  .ديه إىل امللوك وقواد اجليش، فكأا تتخري أرواح الكماة، وتنتقي نفوس األمالك دون من عداهم

  .مبعىن اهتدى، فإن هدى واهتدى مبعىن، أي إن هذه القنا تدي إىل امللوك فتقتلهممن هدى : وقيل

وتفري إليهم كّل سوٍر وخندق  عليهم كّل درٍع وجوشٍن تفك  
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  .أي تقطع: وتفري. أي تقطع: روى تفك أي حتل، وتقد

    

صون واألسوار هذه الرماح تقطع على الكماة وامللوك دروعهم وجواشنهم، وخترق إليهم احل: يقول
  .واخلنادق حىت تصل إليهم، وتفتح بالدهم

  ويركزها بين الفرات وجلّق،  بها بين اللّقان وواسٍط يغير

: مدينة بالعراق بناها احلجاج بن يوسف والفرات: وواسط. جبل: موضع ببلد الروم، وقيل: اللقان

 العراق، ويلتقي مع دجلة أسفل معروف جييء من بالد الروم، ومير على أطراف الشام، حىت ينتهي إىل
  .موضع بدمشق: وجلق. بغداد فيصريان راً واحداً، وميران على البصرة مث إىل البحر

يعين ال يزال أبداً يغري برماحه مرة يف بالد الروم، ومرة على البوادي اليت يف العراق، ويركزها بني 
  .الفرات وجلق، ألا دار مملكته ومعدن واليته

  يبكّي دماً من رحمة المتدقّق  مراً كأن صحيحهاح ويرجعها

اندق الرمح، إذا انكسر، وال يستعمل األندقاق إال فيما كان فيه طول، مثل : املتكسر، يقال: املتدقق
  .سقط فالن فاندقت عنقه: الرمح وحنوه، ويقال

عداء، فكأن يرجع هو رماحه من الغارات وقد امحرت بالدم، وبعضها قد تكسر يف بدن األ: يقول
الصحيح منها يبكي دماً على ما تكسر منها، حزناً عليها، ألنه من جنسه، ودماً نصب على التمييز، 

  .يبكي أي يبكي فيجري دماً. وجيوز أن يكون مفعوالً به عن فعل مضمر، دل عليه

  شجاع متى يذكر له الطّعن يشتق  تبلغاه ما أقول فإنّه فال

  .يف الدولة ما أقول، فإنه شجاع، إذا مسع وصف الشجاعة اشتاق إليهاال تبلغا يا صاحيب س: يقول

  : وهذا بيت كثري نقله من النسيب إىل الشجاعة، وهو

  فال تذكراه الحاجبية يشتق

  .وهذه السرقة قبيحة، ألنه أخذ املعىن واللفظ والوزن والقافية

يوف بنانه ضروببأطراف الكالم المشقّق  بأطراف الس لعوب  

إذا . فالن يشقق يف كالمه: ويقال. الكالم الذي له خط يف كل شق: وى بصري ولعوب واملشققر
يصفه بالشجاعة . هو املشق من املشة، أي يشق على غري الفصيح التكلم به: وقيل. تصرف يف معانيه

  .والفصاحة
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  ارفق: كعاذله من قال للفلك  من يسأل الغيث قطرةً كسائله

  .، فمن يسأله كمن يسأل الغيث قطرةهو جيود بالطبع: يقول

معناه كما أن القطرة ال تؤثر يف الغيث، كذلك سائله ال يؤثر يف جوده وماله، وكذلك من : وقيل
  .ارفق يف احلركة: وقال له. يعذله على كرمه، لكونه مطبوعاً عليه، كمن يعذل الفلك على دوره

 عنه، وأتى غيثاً، إذ قطراته مبذولة، إن من يسأل الغيث قطرة، فقد تكلف ما قد استغىن: وقيل
فكذلك سائل سيف الدولة يتكلف ما ال حيتاج إليه، ألنه يعطى قبل السؤال، فنائله مبذول كقطر 

  .الغيث

  وحتى أتاك الحمد من كّل منطق  جدت حتّى جدت في كّل ملٍّة لقد

  .من كل ذي منطق: أي

  .لك الشكر من كل ذي منطقعممت جبودك أهل اإلسالم، وأهل الشرك، فحصل : يقول

  .جعل إجابته إىل الصلح، فضالً منه على الروم

 مقام المجتدي المتملّق فقام  رأى ملك الروم ارتياحك للنّدى

  .املتلطف يف الكالم: واملتملق. طالب املعروف: االهتزاز للعطية، واتدي: االرتياح

 منك أسراء الروم، فقام لك مقام علم ملك الروم جودك، فبعث إليك رسوله، واستوهب: يقول
  .السائل املتلطف يف سؤاله، لعلمه أنك ال ختيب سائلك

 منه بالطّعان وأحذق ألدرب  وخلّى الرماح السمهرية صاغراً

  .إحكام الصنعة: واحلذق. والدربة يف معىن العادة والتجربة. صاغراً نصب على احلال

وأراد به . نه، وذل ملن هو أعود للطعان وأحذق بهإن ملك الروم ترك الرماح على رغم م: يقول
  .سيف الدولة، يعين أنه ترك قتالك وعدل إىل استعطافك

  قريٍب على خيٍل حواليك سبق  من أرٍض بعيٍد مرامها وكاتب

كاتبك يف الصلح من أرض بعيدة املرام، ولكنها مع بعدها قريبة عليك، وعلى خيلك السوابق : يقول
  .اليت هي حواليك

 سار إالّ فوق هاٍم مفلّق فما  وقد سار في مسراك منها رسوله
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  .اسم املكان السري، واهلاء يف منها لألرض: املسرى

أن رسول ملك الروم سار يف الطريق اليت سرت فيها إىل بالد الروم، فلم يسر إال فوق هام : يعين
  .مشققة بسيوفك

  متألّقشعاع الحديد البارق ال  دنى أخفى عيه مكانه فلما

  .واهلاء يف مكانه للرسول. هو الالمع، وإمنا أتبع أحدمها اآلخر، الختالف اللفظني: البارق املتألق

    

وصل الرسول إليك، فأخفى عليه مكانه، بريق السيوف وملعان األسنة، فلم ميكنه أن يبصر : يقول
  .موضعه

  !يرتقي ؟إلى البحر يمشي أم إلى البدر   يمشي في البساط فما درى وأقبل

  .مل يدر أميشي إىل حبر أو إىل بدر، ألنك تشبه البحر يف السخا، وتشبه البدر يف النور والبهاء: يقول

  بمثل خضوٍع في كالٍم منمق  يثنك األعداء عن مهاجتهم ولم

  .احملسن: املنمق

  .ثناء والتعظيمال يقدر أعداؤك أن يردوك عن مهجام، أي أنفسهم، إال باخلضوع، والتملق بال: يقول

  كتبت إليه في قذال الدمستق  إذا كاتبته قبل هذه وكنت

  .والضمري يف كاتبته وإليه مللك الروم: مؤخر الرأس: القذال

كنت مىت أردت أن تكتب إىل ملك الروم كتبت إليه يف قفا الدمستق، وذلك كناية عن : يقول
  .هزميته، واجلراحة تقوم لك مقام الكتابة

  وإن تعطه حد الحسام فأخلق  ض األمان فسائٌلفإن تعطه بع

إن أعطيته بعض املراد فأمنته، فهو سائل، ومن عادتك أال ختيب سائلك، وإن أعطيته السيوف، : يقول
  .فهو أجدر بذلك

 لفاٍد، أو رقيقاً لمعتق حبيساً  وهل ترك البيض الصوارم منهم

األسرى، يفدونه مبا حيمل إليك، وال رقيقاً يسألونك إن سيوفك مل تترك منهم أسرياً حمبوساً من : يقول
  .أن تعتقه

  .معناه مل تترك سيوفك عبداً عندهم يعتقه معتق: وقيل

  ومروا عليها زردقاً بعد زردق  وردوا ورد القطا شفراتها لقد
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 وهي منصوبة بوردوا أي وردوا شفرات الصوارم، كما ترد القطا. اهلاء يف شفراا للبيض الصوارم

  .والزردق فارسي معرب. املناهل

  .وقعوا على شفرات سيوفك كما تقع القطا على املاء، ووفدوا عليها صفا بعد صف: يقول

  .يعين أنك تقتلهم فوجاً بعد فوج

  أنرت بها ما بين غرٍب ومشرق  بلغت بسيف الدولة النّور رتبةً

  .اليوم بدل النور: روى

  .وأراد به اشتهار ذكره يف العامل.  نوره حىت أنرت ا الدنيانلت عنده مرتلة ألقت علي ضياء: يقول

  الحق: أراه غباري، ثم قال له  شاء أن يلهو بلحية أحمٍق إذا

  .كان سيف الدولة يغرى به الشعراء، ويبعثهم على مباراته، ألنه كان يغتاظ من عجبه بنفسه

الشعراء، ولكنه إذا شاء أن يتلهى إن سيف الدولة ال خيفى عليه فضلي على من حوله من : فيقول
احلق به، وهات مثله، وإمنا وصفه باحلمق، ألن من طمع يف : بشاعر أراه من فضلي أدىن شيء، مث قال

أراه : وقوله. فال جرم يريد سيف الدولة أن يسخر من قلة عقله! إدراك غايته، فهو عنده أمحق 
  .كناية عن اليسري من فضله: غبارى

  ولكنّه من يزحم البحر يغرق  شيئاً قصدتهكمد الحساد  وما

  .احلزن: الكمد

ليس ملن حيسدين أن يلومين، ألين مل أقصد أن أغم احلساد، ولكين حبر يف الفضل، فمن زامحين : يقول
من اجلهال غرق يف فضلي، كما أن من تعرض للبحر وطرح نفسه فيه غرق، فاللوم عليه ال على 

  .البحر

  ويغضى على علٍم بكّل ممخرق  برأيهالنّاس األمير  ويمتحن

  .على علم: الكذاب واملدلس وهي اللغة اجليدة، والباء فيه، متعلق بقوله: املمخرق

هو ميتحن الناس، وجيرب أحواهلم، مث يغضى ويتغافل، مع علمه بالفاضل منهم، واملدلس : يقول
  .املمخرق، ويتجاوز عن اجلهال حبلمه

  إذا كان طرف القلب ليس بمطرق  وإطراق طرف العين ليس بنافٍع

فعرب عن معرفته بترك إطراق . مىت علم صاحبك بتمويهك، مل ينفعك إعراضه وإطراق طرفه: يقول
  .طرف قلبه
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  ويا أيها المحروم يممه نرزق  أيها المطلوب جاوره تمتنع فيا

لفقري اقصده تصل إىل يا أيها اخلائف، جاور سيف الدولة متتنع على من يظلمك، ويا أيها ا: يقول
  .الغىن

  ويا أشجع الشّجعان فارقه تفرق  أجبن الفرسان صاحبه تجترئ ويا

يا أيها اجلبان، صاحبه تصر شجاعاً، اقتداء به ويا أيها الشجاع، فارقه تصر جباناً، ألن : يقول
  .الشجاعة به

  سعى مجده في جده سعى محنق  سعت األعداء في كيد مجده إذا

  .البخت واإلقبال: واجلد. غضبامل: احملنق

  .مىت قصد أعداؤه إىل هدم جمده غضب لذلك إقباله وجده، ورد كيد العدو إليه: يقول

 إذا لم يكن فضل السعيد الموفّق  وما ينصر الفضل المبين على العدا

  .الفضل الظاهر ال ينصر صاحبه على أعدائه، حىت يوافقه على ذلك سعادة جده وتوفيق ربه: يقول

    

  : ودخل على سيف الدولة ليالً وقد رفع سالح كان بني يديه، وهو يف ذكره ووصفه، فقال ارجتاالً

  كأنّك واصفٌ وقت النّزال  وصفت لنا ولم نره سالحاً

  .وصفت لنا سالحاً ومل نره: نصب سالحاً بوصفت وتقديره

صف وقت الرتال، وصفت لنا هذا السالح، حىت كأنك صورت لنا وقع احلرب، فكأنك وا: يقول
  .فشوقتنا إىل القتال، بوصفك للسالح

 من رآه إلى القتال فشوق  وأن البيض صفّ على دروٍع

  .املغافر، والفعل يف شوق للبيض، ورده إىل اللفظ، وكذلك مجيع التذكري راجع إليه: البيض

لة القتال يعين أنك ذكرت أن كل درع جعل عليها بيضتها، وكل من يف نفسه شجاعة، إذا رأى آ
  .اشتاق إىل الطعان

  قرأت الخطّ في سود اللّيالي  أطفأت نارك تالديه فلو

لو أطفات سراجك، ألمكنك أن تقرأ اخلط يف الليل : هذه، وهي إشارة إىل السراج يقول: تا مبعىن
  .املظلم، لربيق السالح وملعه

 لقلّب رأيه حاال لحال  ولو لحظ الدمستق حافتيه
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أي لقلب رأيه يف حماربتك، إىل االنقياد لك، والفرار . يه، واهلاء يف رأيه للدمستقأي جانب: حافتيه
  .منك

  فأحسن ما يكون على الرجال  استحسنت وهو على بساٍط إن

  .إن استحسنته، فحذف اهلاء: أراد

إن استحسنت هذا السالح، وهو على بساطك، فأحسن ما يكون، إذا كان على الرجال، يوم : يقول
  .لالقتا

به لنقصاً وإن وأنت لها، النّهاية في الكمال  بها وإن  

إن ا لنقصا، وإن به : أي. اسم إن األوىل حمذوف: وإن به وا لنقصاً، وقيل: إن الثانية زائدة أي
: للبيض، وا: به: وقيل. أي بالرجال: أي بالسالح وا: وبه. فاسم الثانية دل على احملذوف. لنقصا

  .للدروع

إن مجال السالح، وكمال الدروع والرجال بك، فما مل تكن البسها، أو مل تكن فيها بني : ليقو
  .الرجال، مل يكن هلم غناء، فأنت غاية الكمال واية اجلمال

  : وقال وقد عرضت على سيف الدولة سيوف، فوجد فيها سيفاً غري مذهب فأمر بإذهابه فقال ارجتاال

  يه النّجيع والغضبوخاضب  ما يخضب الحديد به أحسن

خرب االبتداء، : والنجيع. الذي، وهو يف موضع اجلر بإضافة أحسن إليه: وما مبعىن. مبتدأ: أحسن
واهلاء يف به ملا ويف خاضبيه . جر عطفاً على ما أي وأحسن خاضبيه: وخاضبية. عطف عليه: والغضب
  .للحديد

أراد به صاحب : وقيل. لغضبا: وأحسن خاضبيه: الدم: أحسن شيء خيضب احلديد به: يقول
  .الدم الطري: والنجيع. الغضب

وجعل . أحسن ما خيضب به احلديد، النجيع والغضب: جر على القسم، ومعناه: خاضبيه: وقيل
وروى مكان الغضب القضب وهو مجع قضيب، . الغضب خضابا له توسعا، إذا كان سبباً خلضابه

  .ب األشياء بالدمأي أحسن اخلاصبني السيوف اليت ختض: وهو السيف

  يجتمع الماء فيه والذّهب  فال تشيننه بالنّضار فما

رونق هذا احلديد وماؤه، أحسن فيه من ماء الذهب، فإذا أذهبته ذهبت مبائه ورونقه وصار ما : يقول
  .قصدت من زينة شيناً له
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يه الفقر فقال أبو وأنفذ إىل سيف الدولة أحد أهل بغداد أبياتاً، يذكر أنه رآها يف النوم، يشكو إل
  : الطيب

 بدرةً في المنام وأنلناك  قد سمعنا ما قلت في األحالم

جلد السخلة، إذا رعت : والبدرة أيضاً. ومسيت بدرة؛ ألا متام العدد. عشرة آالف درهم: البدرة
  .وجيوز أن تكون البدرة من هذه؛ ألن العادة جرت أن جتعل الدراهم يف جلد السخلة. وفطمت

 على وجه املقابلة -مسعنا أيها املتعرض لنائلنا، ما قلت من الشعر يف األحالم، فأعطيناك : يقول
  . بدرة يف املنام-واملكافأة 

  ٍء فكان النّوال قدر الكالم  كما انتبهت بال شي وانتبهنا

 حقيقة، مدحتنا يف النوم، فأجزناك يف النوم، فكان العطاء على قدر املدح، فلما مل يكن لنوالنا: يقول
  .كذلك مل يكن ملدحيك إيانا

  ن فهل كنت نائم األقالم ؟  فيما كتبته نائم العي كنت

إن كنت حني قلت هذا الشعر نائم العني، فإنك حني كتبته كنت مستيقظاً، جيب عليك حفظ : يقول
األدب والتحرز من الكالم الركيك، وميكن أن يكون قرنت إىل األبيات رسالة أخرى يف معىن 

  .عتذاراال

  .إن كنت يف األبيات نائماً، فلم تكن يف الرسالة نائماً: فيقول

 ال رقدةٌ مع اإلعدام دام،  أيها المشتكي إذا رقد، اإلع

    

زعمت أنك رأيتها يف النوم، وشكوت فيها عدمك، فإن كنت معدماً على احلال اليت وصفتها، : يقول
  ! فكيف يأخذك النوم ؟

 وميز خطاب سيف األنام م   في النّوافتح الجفن واترك القول

دع عنك اخلطاب يف النوم، وافتح اجلفن، وميز خطاب سيف الدولة، وهو سيف اخللق كلهم، : يقول
سيف اإلمام : سيف الدولة، ألجل القافية فرده إىل األنام وروى: والذاب عنهم، ومل ميكنه أن يقول

  .أي اخلليفة

 ، وال لما رام حامه بديٌل  الّذي ليس عنه مغٍن وال من
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  .سيف الدولة، هو الذي ال أحد من الناس يقوم مقامه يف الكرم واخلصال احلميدة: يقول

معناه كل الناس يقتدون به؛ وال يغنيهم عنه ملك غريه، وال جيدون له بدالً يسد مسده، وإن : وقيل
  .رام أمراً مل مينعه منه مانع

 م الكرامولكنّه كري يا  كل آخائه كرام بنى الدن

مجيع إخوته أكرم الناس، : يقول. كل آبائه: وروى. مجع أخ، وقد ذكره سيبويه يف كتابه: اآلخاء
  .ولكنه أكرم من إخوته، فهو أكرم الكرام

  : سهل بن حممد الكاتب أوهلا: وقال وقد أمره سيف الدولة بإجازة األبيات اليت أليب ذر

  امه وشقائهأضناه طول سق  باالئمى كفّ المالم عن الذي

  : على هذا الوزن، والروى فقال

  وهوى األحبة منه في سودائه  عذل العواذل حول قلبي التّائه

احلبة : وسوداء القلب، وسويداؤه. الذي ال ينقاد للعاذل: هو املتكرب، وها هنا: املتحري، وقيل: التائه
  .السوداء فيه، وقيل الدم الذي يف جوفه

وسط فؤادي، وعذل العواذل حيول حوله، وليس يدخله البتة، فال يبايل هوى أحبيت قد حل : يقول
  ! القلب به، فكيف يقدر العذول أن يصرفين عنه ؟

  ويصد حين يلمن عن برحائه  يشكو المالم إلى اللّوائم حره

  .الشدة: اهلاء يف حره للقلب، وكذلك يف برحائه والربحاء

 حبره، فأعرض عنه وعاد إىل اللوائم، يشكو إليهن ما لقي من إن اللوم إ ذا دنا من قليب أحرقه: يقول
  .شدة حرارته، فكأن حر قليب يصرف اللوم عين، والضمري يف يلمن للعواذل

  أسخطت أعذل منك في إرضائه  وبمهجتي يا عاذلي الملك الّذي

لم أقبل منه، بل وقد المين من هو أشد منك عذال، ف! تعذلين على حبه واالنقطاع إليه ؟: يقول لعاذله
  .أسخطته واتبعت رضاء سيف الدولة، ومل ألتفت إىل غريه من امللوك، واهلاء يف إرضائه للملك

  ملك الزمان بأرضه وسمائه  كان قد ملك القلوب فإنّه إن

مبوداا وثبات حبه فيها، حىت ال متيل إىل غريه، فليس . إن كان سيف الدولة قد ملك القلوب: يقول
  .نه ملك الزمان ومجيع ما فيه، فالقلوب بعض ما يف الزمان ومن مجلة ما ملكهبعجاب؛ فإ

أي إن كان احلبيب الذي يعشق قد ملك قلوب عاشقيه، فإن هذا : اسم كان حمذوف مضمر: وقيل
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احلبيب ليس كسائر األحبة، ألنه إمنا حيب جلاللة قدره، ومسو أمره، وإنه إن كان احلبيب املعشوق قد 
  . فإن هذا امللك قد ملك الزمان مبا فيه، فضال عن القلوبملك القلوب،

 والسيف من أسمائه قرنائه،  الشّمس من حساده والنّصر من

الشمس حتسده على إشراق غرته، وعلو مرتلته، والنصر قرينه حيثما توجه نصر على أعدائه، : أي
  .والسيف بعض أمسائه، أي هو مسمى بسيف الدولة

  !من حسنه وإبائه ومضائه ؟  ث خاللهالثّالثة من ثال أين

  .اخلصال: اخلالل

وأين النصر من عزة نفسه ! أين حسن الشمس من حسن وجهه ؟ بل حسنها يعجز عن حسنه : يقول
وإبائه ؟ أي أن النصر يعجز عن نصرة من يريد خذالنه، وأين السيف من مضائه ؟ أي هو أمضى 

  ! وأكثر غناًء منه 

  ولقد أتى فعجزن عن نظرائه   بمثلهمضت الدهور وما أتين

  .أي سيف الدولة: أتى

وأتى هو اآلن فعجزت الدهور عن ! مضت الدهور قبله، ومل يكن فيها أحد مثله يف فضائله : يقول
  .االتيان بأمثاله يف زمانه أيضا، فليس له نظري فيما مضى من الزمان وال يف زمانه

  فاستزاده سيف الدولة فقال ميدحه 

  وأحقّ منك بجفنه وبمائه  أعلم يا عذول بدائه القلب

إنه يف قوله مبائه راجع إىل اجلفن : بدائه، وجبفنه، ومبائه، راجعة إىل القلب، وقيل: الضمائر يف قوله
  .فقط

القلب أعلم مبا يالقيه من أمل الشوق، والقلب أيضا أوىل منك جبفنه ودموعه؛ : خياطب عاذله فيقول
يصرفها كيف شاء، وجيريها على من حيب، فمالك أيها العاذل واالعتراض عليه ألنه املالك للعيون ف

    ! ؟

 به وبحسنه، وبهائه قسماً  فو من أحب ألعصينّك في الهوى

والواو حرف القسم، واملقسم به احملبوب، واجلواب ألعصينك، . فو من للعطف: الفاء يف قوله
  .نصب على املصدر: والكاف، خطاب للعاذل، وقسماً

  .وحق من أحب، وحق حسنه، ال أطيعك فيما تأمرين، وال أصغي إىل مالمك فيه: يقول



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        624

  إن المالمة فيه من أعدائه  وأحب فيه مالمةً؟ أأحبه

  .ال أحب املالمة يف جيي، وال أصغي إليها، فكأنه ناقض أبا الشيص يف قوله: يقول

 لّوملذكرك، فليلمني ال حباً  المالمة في هواك لذيذةً أجد

  دع ما نراك ضعفت عن إخفائه  :الوشاة من اللّحاة وقولهم عجب

: وما يف قوله. الالحي، وهو الذي يزجر ويغلظ القول يف املالمة: مجع: واللحاة. مجع الواشي: الوشاة

ما نراك مبعىن الذي، وهو يف موضع نصب بدع ونراك صلة ما وضعفت يف موضع املفعول الثاين، 
  .فواألول هو الكا

أي دع هذا اهلوى، فعجب الوشاة من . دع الذي نراك ضعيفاً عن إخفائه: إن اللحاة قالوا يل: يقول
تكليف اللحاة إياي ما ال أطيق، فإين إذا ضعفت عن إخفائه، كنت على تركه واإلفاقة من سكره 

  .أضعف

  وأرى بطرٍف ال يرى بسوائه  الخّل إالّ من أود بقلبه ما

ء اللحاة صديق شفيق، وال خليل نصيح، فأصغ إىل مالمه، فإن الصديق من ليس يف هؤال: يقول
يساعد صديقه، فيحب ما حيبه، ويكره ما يكرهه، حىت كأما حيبان بقلب واحد، وينظران بعني 

  .واحدة

وإذا رأيت شيئاً فكأين ! ليس صديقي إال من يوافقين، فإذا أحببت شيئاً فكأين أحبه بقلبه : فكأنه يقول
  .وهذا البيت يوافق بعض األبيات اليت أجازها وهي! ه بعينه رأيت

 ملتمساً ألمر شفائه وأعنه  كنت ناصحه فداو سقامه إن

  يرجى لشدة دهره ورخائه  يقال بأنّك الخّل الّذي حتّى

  : ومثله

  فافككه من أسر الهوى أو فاده  كنت تصدق في ادعاء وداده إن

من : وأراد بقوله. إين خليلك:  إال نفسك، فال تغتر بقول من يقولأنه ليس لك خليل: ومعىن البيت
وأرى بطرف ال يرى بسوائه : نفسه؛ ألن املرء إمنا يود الشيء بقلب نفسه، وكذلك قوله: أود بقلبه

  : أراد طرف نفسه، وهو مثل قوله

 كثر التّجمل والكالم وإن  أنت ال من قلت خلّى خليلك

 برحمه ربها وإخائه أولى  ألسىإن المعين على الصبابة وا
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هو الزائد : احلزن واملعني على الصبابة: واألسى. ويف إخائه إىل را. الضمري يف را يعود إىل الصبابة
  .يف الصبابة

  .إن الذي يعني على صبابيت ويزيد بلومه يف حزين، كان األوىل أن يرمحين ويلتمس شفائي: يقول

  : ابة وهذا مثل قول من أجاز أبياتهعلى مبعىن مع أي مع الصب: وقيل

  طول المالم فلست من نصحائه  فدعه، فما به يكفيه من أوال

باألسى واملراد ا الصرب، فمعناه إن الذي يعيين يف اعتقاده على صبابيت، ويريد إزالة بالئها : وروى
فقة أن يرمحين ويساعدين عين، بأن يصربين، ليس ما يفعله بإعانة يف احلقيقة، وكان األوىل يف باب الش

  .على ما أنا فيه من البلوى

  .واألول أوىل وهو أن املراد باملعني العاذل الذي يزيد يف حزنه بالعذل

  وترفّقاً فالسمع من أعضائه  مهالً فإن العذل من أسقامه

 يعود إىل والضمري يف أسقامه وأعضائه. أي أمهل مهالً، وترفق ترفقاً: مهالً وترفقاً نصب بفعل مضمر
  .برمحة را: را يف قوله

ارفق بصاحب هذه الصبابة، فإنه سقيم وعذلك يزيد يف سقمه، وما زاد يف السقم فهو : يقول لعاذله
سقم، وارفق أيضا بسمعه فإنه من مجلة أعضائه، كما أن سائر األعضاء سقمت، كذلك السمع، 

يفىن كما فنيت سائر األعضاء، فيؤدي إىل إن السمع إذا مسع العذل : هو الصمم وقيل معناه: وسقمه
  .فوات غرض العاذل، إذ ال يبقى مسع يعي العذل

 بسهاده وبكائه مطرودةً  وهب المالمة في اللّذاذة كالكرى

دع عنك : معناه. أي لذة املالمة: متعلقة باملالمة: واللذاذة. وهبين اهللا فداك: يقال. أي اجعل: هب
ا لذة، ملا تراه من بكائي وسهادي، واعمل على أن بكائي صرف مالمتك إياي، وإن كان لك فيه

عنك لذتك يف املالمة، كما صرف عين املالم، فكما أين فقدت لذة الكرى، كذلك أنت ال بأس 
  .عليك أن تفقد لذتك يف مالميت

    

طرود اجعل مالمتك إياي يف لذيت مطرودة عين، كالنوم امل: إن اللذاذة هي لذة اهلوى، ومعناه: وقيل
واهلاء يف قوله بسهاده وبكائه راجع . اصرف مالمتك عين من مجيع الوجوه: بالسهاد والبكاء ومعناه

  .إىل قوله را
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  حتّى يكون حشاك في أحشائه  تعذر المشتاق في أشواقه ال

حىت تبتلي مبثل ما ابتلي به من الصبابة واالشتياق، ! أيها الالئم أنت ال تقبل عذر العاشق : يقول
  .فيكون يف قلبك من لوعة الشوق مثل ما يف قلب املشتاق

  : ومثله للبحتري

  على كمٍد من لوعة البين فاعشق  إذا شئت أالّ تعذل الدهر عاشقاً

  : ومثله آلخر

  وإنّما يعرف العشّاق من عشقا

 القتيل مضرجاً بدمائه مثل  إن القتيل مضرجاً بدموعه

  .ال يف املوضعنيوقد نصب على احل. أي خمضب: مضرج

فإنه إذا جرت دموعي حىت أموت، ! إذا دام عذلك علي هلكت أنا، فتكون أنت قد قتلتين : يقول
كنت مثل القتيل الذي يسيل دمه، فاملقتول بالعذل هو كاملقتول بالسيف، فهذا يسيل دموعه، وذاك 

  .يسيل دمه

 وينال من حوبائه للمبتلي  والعشق كالمعشوق يعذب قربه

  .النفس: اءاحلوب

العشق حمبوب للعاشق، كما أن املعشوق حمبوب إليه، فيتلذذ العاشق بقرب املعشوق وإن كان : يقول
  .يذيب جسمه ويؤمل قلبه

 به ألغرته بفدائه مما  فديته: لو قلت للدنف الحزين

  .أي محلته على الغرية: الذي أدنفه احلب، وأغرته: الدنف

قد جعلين اهللا فداك مما : يلتذ بغرامه وطول سقامه، حىت لو قلت لهإن العاشق يشتهي العشق، و: يقول
  .بك، وأنزل يب سقمك حلملته على الغرية

فاألول على . دعين حىت أحتمل عنك مؤن العشق وتكاليفه، لغار عليك: معناه لو قلت له. وقيل
 املفعول، وحذف أي بفدائك إياه، وأضاف املصدر إىل: بفدائه: وقوله. الدعاء والثاين على األمر

  .الفاعل

 ال يزول ببأسه وسخائه ما  وقى األمير هوى العيون، فإنّه
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  .يف موضع النصب، على أنه خرب ما مل يسم فاعله، وامسه األمري خياطب سيف الدولة: هوى

: وقوله. وقاك اهللا هوى العيون، فإنه أمر ال ميكنك إزالته عن نفسك، بسخائك وشجاعتك: يقول

  .أي وقى األمري هواه للعيون: صدر مضاف إىل املفعولم: هوى العيون

 بين فؤاده وعزائه ويحول  يستأسر البطل الكمي بنظرٍة

  .يستأصل: أي يأسر، وهو يف األصل مبعىن االستسالم لألسر، وروى: يستأسر

إن الرجل الشجاع ال يقدر على دفع اهلوى عن نفسه، بل يأسره هذا اهلوى بنظرة واحدة من : يقول
  .وحيول بني قلبه وصربه، فوقى اهللا تعاىل األمري ذلك! ظرات العني ن

  لم يدع سامعها إلى أكفانه  إنّي دعوتك للنّوائب دعوةً

  .وأراد بالسامع سيف الدولة. الضمري يف سامعها للدعوة، ويف أكفائه لسامعها

ن أن تدعى هلا، ألنا  تقصر ع- وإن خلت - إين دعوتك لتنصرين على نوائب الدهر، كل نائبة : يقول
ال جند ما يكون كفواً لك منها، فندعوك إليه، لكن ملا مل أجد أحداً أستعني به عليها غريك، دعوتك هلا 

  .لتزيلها عين، وإن مل تكن النوائب من أكفائك

 وأمامه وورائه متصلصالً  فأتيت من فوق الزمان وتحته

  .رعةأي له صلصلة، وهي صوت احلديد عند الس: متصلصالً

ملا دعوتك للنوائب أجبتين يف أسرع وقت، وأحطت بالزمان من مجيع جهاته، وكأنك أتيت : يقول
  .وألسلحتك صلصلة لسرعتك

أنك ملا كنت سيفاً دعوتك للنوائب لتقطعها عين، فأتيت مسرعاً يف اإلجابة، ولك : معناه: وقيل
  .صلصلة، وهي صوت السيف واحلديد

  في أصله، وفرنده، ووفائه  من للسيوف بأن تكون سميها

  .بالياء: خطاب لسيف الدولة وكذلك إذا روى: ضمري للسيوف، وقيل: التاء يف تكون قيل

من للسيوف بأن تكون هي مثل مسيها الذي هو سيف الدولة، أو أن تكون أنت مسي السيوف، : يقول
  .بل له عليها مزية، يف أصله وجوهره ووفائه

 المطبوع من آبائه وعلي  طبع الحديد فكان من أجناسه

إن كل واحد من سيف الدولة وسيف احلديد، رجع إىل أصله وجنسه، وإن اتفق االشتراك يف : يقول
االسم، فالسيوف ترجع إىل جنسها الذي طبعت منه وهو احلديد، فليس هلا فعل سوى القطع وسيف 
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ومراده . ويشاركها يف القطع واملضاءالدولة يرجع إىل آبائه يف اخلصال احلميدة، من الوفاء والسخاء، 
  .تفضيله على السيف احلقيقي

    

. سهل بن حممد البصري الكاتب مؤدب سيف الدولة: واألبيات اليت أجازها أبو الطيب أليب ذر

  : وهي

 طول سقامه وشقائه أضناه  الئمي كفّ المالم عن الذي يا

 وأعنه ملتمساً ألمر شفائه  كنت ناصحه فداو سقامه إن

 لشدة دهره ورخائه يرجى  يقال بأنّك الخّل الّذي حتّى

  طول المالم فلست من نصحائه  فدعه فما به يكفيه من أوال

 حبه لم أخش من رقبائه في  الفداء لمن عصيت عواذالً نفسي

 يطلع من خالل قبائه والبدر  تطلع من أسرة وجهه فالشّمس

عة فيها بيتان للعباس بن األحنف يف كتمان السر، يسأله وجاء رسول سيف الدولة مستعجال، ومعه رق
  : إجازما ومها

 في ستره أوفر وحظّي  امتّي تخاف انتشار الحديث

 لنفسي كما تنظر نظرت  لم أصنع لبقيا عليك فإن

  : فقال أبو الطيب

  وسرك سرى فما أظهر  رضاك رضاي الّذي أوثر

ثره، وسرك مثل سري أكتمه كما أكتم سري، وال أظهره الذي ترضى به فهو رضائي الذي أو: يقول
  .ألحد

 الود ما تحذر وآمنك  كفتك المروءة ما تتّقى

املفعول الثاين، وكذلك الكاف يف آمنك، وما : وما يتقى. الكاف يف كفتك املفعول األول لكفي
  .حتذر

  . سرك من جانيبإن موديت لك ومروءيت آمناك ما ختاف من إفشاء السر، فال حتذر على: يقول

  إذا أنشر السر ال ينشر  في الحشا ميتٌ وسركم
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إذا نشر من النشر الذي هو ضد الطي، وهو أيضاً يف معىن : وروى. أنشر اهللا املوتى فنشروا: يقال
  .أنشر اهللا امليت

  .سرك يف قليب كامليت يف قربه، وإذا أحيي املوتى يوم القيامة ال حييي هذا امليت: يقول

  .إين ال أظهره إذا أظهر غريي سره: يعين

  وكاتمت القلب ما تبصر  عصت مقلتي فيكم كأنّي

إن عيين إذا شاهدت شيئاً من أحوالكم مل ترو إىل القلب ما رأته، فكأا تكامت القلب ما : يقول
  .تبصره

  .أن سركم يصري يف قليب منسياً: يعين

  من الغدر والحر ال يغدر  ما أنا مستودع وإفشاء

السر أمانة وعهد، وإظهاره خيانة، واحلر ال يغدر بعهده، فلو أبديت سرك صرت غادراً ومل : يقول
  .أكن حراً

  فإنّي على تركها أقدر  إذا ما قدرت على نطقٍة

إذا قدرت على أن أنطق بالسر، : وهي مبرتلة الكلمة، واللفظة يقول. املرة الواحدة من النطق: النطقة
  .نه أقدر؛ ألنه أهون من النطق وأيسركنت على السكوت ع

 وأملكها والنقا أحمر  أصرف نفسي كما أشتهي

أنا أملك نفسي، أصرفها كما أريد، وأقهرها على هواها، وأملكها يف حال شدة القتال، فمىت : يقول
  .أرادت اإلحجام قهرا على اإلقدام، فلذلك إذا دعتين نفسي إىل أن أبدي السر قهرا على كتمانه

  وأمرك يا خير من يأمر  يا سيفها دولةً دواليك

. أي أدالك اهللا دولةً بعد دولة: نصب على املصدر، وثىن على التكرير: ودواليك. الدوال كالدولة

على املصدر، : تفسري للدولة املضمرة، وهي نصب على التمييز، وقيل: ودولة. واهلاء يف سيفها للدولة
  .أي مر أمركأيضاً نصب بفعل مضمر : وأمرك

  .مرين بأمرك، وخصين بأوامرك ونواهيك، حىت أتشرف به. أدام اهللا دولتك: يقول

  فلباه شعري الّذي أذخر  رسولك مستعجالً أتاني

  .أراد أذخره، فحذف الضمري

  .جاءين رسولك مستعجال، يأمرين بإجازة البيتني، فلبيته بشعري الذي أدخره وأعده: يقول
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 سيفي واألشقر للباه  تماًولو كان يوم وغى قا

. قامت احلرب: أيضا قائماً من قوهلم: املظلم من شدة الغبار، وروى: والقامت. نصب صفة ليوم: قامتاً

  .أي لو كان أمرك أو إتيان رسولك إيل يوم وغى: نصب ألنه خرب كان، وامسه مضمر: ويوم

  .لو كان دعاؤك إياي إىل يوم حرب ألجبتك بسيفي وفرسي: يقول

 عين بها ينظر فإنّك  ال غفل الدهر عن أهلهف

  .ضمري الدهر: فاعل ينظر

إنك عني الدهر الذي ينظر ا إىل أهله، فمن أكرمه كان كرمياً، ومن أهانه كان مهانا، فكأنه : يقول
الدعاء بالبقاء ودوام : والغرض. ال زلت أبداً تراعي أهل زمانك إذ الدهر غافل لوال أنك فيه: قال

  .مةالسال

    

وقد كان سيف الدولة استبطأ مدحه، وعاتبه مدةً، مث لقيه يف امليدان، فأنكر أبو الطيب تقصريه فيما 
يعتذر عن : كان عوده من اإلقبال إليه والتسلم عليه، فعاد إىل مرتله وكتب ذه األبيات إليه لوقته

  .إبطاء مدحه ويعاتبه ويشيد مبدائحه فيه

  وصار طويل السالم اختصارا  أرى ذلك القرب صار ازورارا

  .اإلعراض: االزورار

  .قريب منك صار بعداً وإعراضاً، وطول سالمي صار اختصارا وتقصريا: يقول

  أموت مراراً، وأحيا مراراً  تركتني اليوم في خجلٍة

ملا عرضت عين فيما بني الناس تركتين خجال أموت جزعاً؛ إلعراضك عين، وأحيا طوراً رجاء : يقول
  .رمك وعفوكك

  وأزجر في الخيل مهري سرارا  اللّحظ مستحيياً أسارقك

كنت أنظر إليك سرقة وخجال وحياًء، وإذا زجرت مهري أخفيت صويت لئال تسمع صويت : يقول
حياًء منك وإخفاء لشخصي، أو كنت أسر زجره خمافةً أن يرى حايل من حيبين من الفرسان، فيعرف 

 مبا يب من االغتمام، أو كنت أخفي صويت ملا حلقين من الغم، إذ املغموم سقوط مرتليت عندك، استدالالً
  .ال يكاد يرتفع صوته

  إليك أراد اعتذاري اعتذارا  أنّي إذا ما اعتذرت وأعلم
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لو أردت أن أعتذر إليك، كان عندي أيضا ذنباً ثانياً جيب االعتذار منه إذ االعتذار من غري : يقول
  .تذر منه والغرض ادعا براءة الساحةذنب كذب، والكذب مما يع

معناه إين إذا اعتذرت إليك، مع علمي بسعة عفوك الذي ال حيتاج معه إىل االعتذار، كنت قد : وقيل
  .أذنبت يف اعتذاري ذنباً آخر، ألن ذلك يوهم خالف ما أنت عليه من عادة الصفح وسعة العفو

مين االعتذار عنه، ألنك جفوتين، فأجلأتين إىل معناه إن اعتذاري مىت اعتذرت يكون كذبا فيلز: وقيل
  .التقصري يف خدمتك، فمىت كنت كاذباً يف االعتذار، يلزمين االعتذار منه أيضا

  ت إن كان ذلك منّي اختيارا  مكارمك الباهرا كفرت

إن كان تأخري مدحك عن اختيار مين كذلك، فجحدت مكارمك الظاهرات، ولكن : يقول مقسماً
  . على ما بينتهكان اعتذاري

  ل هم حمى النّوم إال غرارا  ولكن حمى الشّعر إالّ القلي

  .النوم القليل: الغرار

  .منعين من قول الشعر هم منع نومي إال القليل منه: يقول

  وال أنا أضرمت في القلب نارا  أنا أسقمت جسمي به وما

  .اهلاء يف به للهم

مل يكن عن قصد مين، وكذلك إضرام نار اهلم يف قليب، مل هذا اهلم الذي أسقم جسمي بأمله، : يقول
يكن من فعلي، فإذا مل يكن هذا اهلم عن قصدي، فال ذنب يل فيه، أستوجب به عتبك، ولكن الذنب 

  .للزمان

 أساء وإياي ضارا إلي  فال تلزمنّي ذنوب الزمان

ضار يضري، وضره يضره مبعىن.  

فليس يل فيه ذنب، وإمنا الذنب للزمان الذي قصدين مومه، ال تعتب علي يف تأخري مدحك، : يقول
وشغل قليب عن الشعر، فال تلزمين ذنوبة، واعلم أن الزمان إمنا قصدين باإلساءة، وأحلق الضر يب 
دونك، ألن مدحي إياك يزيد يف شريف ومرتليت عندك، وتأخره جر على عتبك وإعراضك عين، 

  .ءة واقعة يب ال بكفالضرر يف تأخريه راجع إيل، واإلسا

  ت ال يختصصن من األرض دارا  لك الشّرد السائرا وعندي
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سأمدحك من بعد، بقصائد سائرات، ال تستقر يف مكان، بل تعم الشرق والغرب، والسهل : يقول
  .واجلبل

  وثبن الجبال وخضن البحارا  إذا سرن من مقولي فإنّي

عداه بنفسه على : وثنب اجلبال: وقوله.  الرب والبحريعين إذا قلت قصيدة سارت يف. اللسان: املقول
  : جزن اجلبال ومثله لعلي بن اجلهم يف وصف شعره: معىن

  وهب هبوب الريح في البر والبحر  مسير الشّمس في كّل بلدٍة فسار

 لم يسر قمر حيث سارا وما  فيك ما لم يقل قائٌل ولي

يقل أحد مثلها، وقصر القمر عن شأوها، فوصلت إىل قد مدحتك قبل هذه بقصائد اليت مل : يقول
  .اآلفاق واشتهرت يف العامل

  لكانوا الظّالم وكنت النّهارا  فلو خلق النّاس من دهرهم

يعين إن لك فضال عليهم، : لو كان الناس خلقوا من الدهر لكانوا الليل، وكنت النهارا: يقول
  .كفضل النور على الظالم

هم في النّدى هزمغارا  ةًأشد وأبعدهم في عدو  

  .أنت أشد الناس اهتزازاً يف اجلود، وأبعدهم غارة يف العدو، وهزة، ومغارا نصب على التمييز: يقول

 أعد يساراً يسارا فلست  سما بك همي فوق الهموم

    

لى ما ارتفعت مهيت على كل مهة بسببك، وصغر يف عيين املال، فال أعتد باليسار، وال أقصر ع: يقول
  .أناله من املال، فإمنا أطلب معايل األمور، وارتفاع احملل واملرتلة

إالّ كبارا لم  ومن كنت بحراً له يا علي ريقبل الد 

يعين من كنت مقصوده فال يرضي بالقليل، ويستصغر اخلطب اجلليل، وإمنا يرضي منك : هذا مثل
  .بشرف القدر وجاللة املرتلة

 إىل ديار مضر، الضطراب البادية ا فرتل حران وأخذ رهائن بين عقيل ورحل سيف الدولة من حلب
وحدث له ا رأي يف الغزو، فعرب الفرات إىل دولوك وإىل قنطرة صنجة إىل درب . وقشري والعجالن

القلة، فشن الغارة على أرض عرقة وملطية وعاد ليعرب من درب موزار فوجد العدو قد ضبطه عليه، 
، فعطف عليه فقتل كثرياً من األرمن، ورجع إىل ملطيه، وعرب قباقب وهو ر حىت فرجع وتبعه العدو
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وهو ر، حتت حصن يعرف باملنشار، فعرب إىل بطن هرتيط ومسنني ونزل : ورد املخاض على الفرات
حبصن الران ورحل إىل مسيساط فورد عليه ا من أخربه أن عدوه يف بلد املسلمني، فأسرع إىل دلوك 

. ، فأدركه راجعاً على جيحان فهزمه وأسر قسطنطني بن الدمستق، وجرح الدمستق يف وجههفعربها

  .فقال أبو الطيب يصف ما كان يف مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة

طواٌل وليل العاشقين طويل  بعد الظّاعينين شكول ليالي  

كثري يف الطول لليايل، ليكون أبلغ يف مجع شكل يف الكثري وهو املثل، واختار اجلمع ال: شكول
بدل من شكول، : وطوال. خربه: مبتدأ، وشكول: الشكوى، وأدل على عظم الشوق والبلوى وليايل

أي هي : ليايل طوالٌ، وإن شئت جعلت طواال تفسرياً لشكول، وأضمرت فيه مبتدأ يرفعه: فكأنه قال
  .ل العاشقني طويلولي: مث ابتدأ فقال. طوال ومت املعىن عند قوله طوال

ليايل بعد األحباء الظاعنني عين كلها مشاكلة يف الطول، ال ختتلف كليايل سائر الناس؛ ألا : املعىن
إن ليل العشاق كذا يكون، وكل عاشق يطول ليله؛ لسهره فيه، : تقصر مرة وتطول أخرى، مث قال

بعد النوم وفقد الروح والراحة، أراد أا مشاكلة يف السهر و: وقيل. وعظم حزنه شوقاً إىل حبيبه
شوقاً إىل الظاعنني، فهي طوال، لبعد العهد باللقاء وطول املدة، وال يسلى عين ما يب من الشوق، فهي 

  .مشاكلة يشبه أوهلا آخرها يف الشوق إىل الظاعنني

ويخفين بدراً ما إليه سبيل  لي البدر الّذي ال أريده يبن  

  .لليايل: ويف خيفنيأي يظهرن، والنون فيه، : بني

هذه الليايل يظهرن يل بدراً ال أريده، وهو بدر السماء وال أشتهيه، وال أختار النظر إليه، : يقول
  .ويسترن عين بدراً ال سبيل يل يف الوصول إليه، وأراد به حبيبه

قي، ألنه ينم إذا وإمنا قال ذلك؛ ألنه يراه بالنهار، والغيبة كانت حتصل بالليل، وإمنا ال يريد البدر احلقي
  : قال ابن املعتز. سار إىل حبيبه، فال يتمكن من الوصول إليه يف ضوئه

  مثل القالمة قد قدت من الظّفر  ضوء هالٍل كاد يفضحنا والح

  : وقال بعض األعراب

  العجوز ومنها الكلب والقمر: منها  أشكو إليها ثالثاً ال تالئمني

 للنّائبات حمول لكنّنيو  عشت من بعد األحبة سلوةً وما
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  .على التمييز: نصب على أنه مفعول له، وقيل: سلوة

ال تظن أن بقائي بعد رحيل حبييب عين هو للسلوة عنه، ولكن هان علي حوادث الدهر وحتمل : يقول
  : وقريب منه قول اآلخر. الشدائد

 جزعاً أو صخرةً لتفطّرا جرى  كان قلبي ساعة البين زيرةً فلو

  حوادث صرف الدهر كيف تنكّرا   جوهر ال تحيلهولكنّه من

  : ومثله أليب خراش. ولكن قليب أشد من احلديد، وأقسى من الصخر؛ فلهذا مل يذب من لوعة اهلجر

 صبري يا أميم جميل ولكن  فال تحسبنّي أنّي تناسيت عهده

. ذراً لبقائه بعد فراق األحبةمعت: ويف املوت من بعد الرحيل رحيل يقول=وإنّ رحيالً واحداً حال بيننا

إن رحيلهم الواقع، قد حال بيين وبينهم، وبقي رحيل آخر وهو املوت، وسيحصل هذا الرحيل أيضاً 
  .أسفاً على فراقهم، فيزيد البعد بيين وبينهم، وتنقطع األسباب عنا بالكلية

 برحتني روضةٌ وقبول فال  إذا كان شم الروح أدنى إليكم

    

: الريح، وأكثر ما يستعمل يف الريح املستلدة، وقد يستعمل يف معىن الراحة، وقيل: لغةالروح يف ال

الريح تأيت من جهة القبلة، وخصها ألا كانت جتيء من ناحية : والقبول. احلياة: أراد بشم الروح
  .فعل متعد من دنيت: وأدىن. حبيبه

ارقتين حياة وال برحت مكاين روضة وقبول؛ إذا كانت احلياة وشم الروح يقربين إليكم، فال ف: واملعىن
وهذا توكيد لعذره يف احلياة بعدهم؛ ألنه جيد يف احلياة أسباباً . ألا تكون سبباً إىل انتشاق روائحكم

  .من نسيم حمبوبته، وامتزاج أنفاسه بأنفاسها، ووصول القبول من جهته، وغري ذلك: تقربه منهم

ين أن شم الروح إذا كانت أقرب إليكم، قرب املسافة، وأدىن إىل يع: اسم مبعىن أقرب: إن أدىن: وقيل
  .جهتكم، فال فارقين الذي هو قريب منكم

  .قرب احملبة دون املسافة. أراد بالقرب: وقيل

إذا كان شم الروح أقرب إىل قلوبكم وأشبه بإيثار حمبتكم، فال فارقتين الروضة والقبول، حىت : ومعناه
  .ن وتؤثرونال أكون مفارقاً ما دو

معناه إذا مل يكن من فراقكم إال التعلل بالنسيم، شهة ملا كان ينالين من الفرح بقربكم، فال : وقيل
إين أرضى بقليل الراحة من الشوق، إذا مل : ومعناه. ألمشه. فارقتين روضة وقبول يهيج ذلك النسيم يل
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  .أصل إىل احلبيب

قتين، فيكون روضة رفعاً به وال حيتاج إىل اخلرب، كقوله واألوىل يف برحتين أن يكون فعالً تاماً، كفار
ضمري : وعن ابن جين أنه من باب كان وروضة امسه وهي نكرة، وخربه" فَلَن أَبرح اَألرض: "تعاىل

  .لشم الروح، ونكر امسه ألجل القافية ضرورة

  لماٍء به أهل الحبيب نزول  شرقي بالماء إال تذكّراً وما

  .ى احلال، أي متذكرا، وجيوز أن يكون مفعوال لهنصب تذكرا عل

إذا أردت شرب املاء تذكرت املاء الذي نزل عليه أهل من أحبه فشرقت ذا املاء، ملا خنقين : يقول
  .من العربة، أو ألجل أين كنت أشتهي أن يكون شريب من املاء الذي نزلوا عليه، اورته إياهم

  .ليس واهللا هذا هوى وصبابة، ولكنه وفاء ورعاية: الوحكى أن الصاحب أنشد هذا البيت فق

  فليس لظمآٍن إليه وصول  لمع األسنّة فوقه يحرمه

إن هذا املاء ممنوع الوصول إليه مما فوقه من الرماح، وما حوله من األبطال، فال يصل إليه : يقول
  .أحد؛ لعزة قومه

  باح دليل ؟لعيني على ضوء الص  في النّجوم السائرات وغيرها أما

 على ما يقوله -أما يف جنوم هذا الليل السيارة منها، والثابتة : يقول مستفهماً، ومستطيال لليل
 جنم يدل على ضوء الصباح، وزوال الظالم ؟ ألن كثرياً من النجوم خيتص طلوعها -املنجمون 

: م الساريات وغريهاأما يف النجو: وروى. بأواخر الليايل، فيجب أن يعرفه، ليدل على قرب الصباح

من صوت طائر وغريه، ما يدل على : معناه ليس يف هذه النجوم اليت تسري بالليل وال يف غري النجوم
  .طلوع الفجر وذهاب الليل

 فيه رقّةٌ ونحول ؟ فتظهر  ألم ير هذا اللّيل عينيك رؤيتي

حىت يذوب ويزول، ! أيتهما ؟أمل ير هذا الليل الطويل عينيك يا حبيبيت مثلما ر: رقة ودقة يقول: روى
  .فيصرينا حالً دقيقاً مثلي

ومل يرد معهما وحنوهلما فريمحين، ويرق يل، ! أمل ير الليل عينيك يا رؤييت ؟. يعين. معناه يا رؤييت: وقيل
  .ويظهر فيه النحول والقصر رقة علي، فيزول الليل ويقصر

  تيلشفت كمدى واللّيل فيه ق  بدرب القلّة الفجر لقيةً لقيت
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الذي فيه درب القلة، لقية واحدة، . لقيت الفجر يف هذا املوضع: ختلص إىل مدح سيف الدولة وقال
إمنا جيعل الليل : وقيل. وهذه اللقية شفت حزين وأذهبت كمدى، وصار الليل قتيالً؛ النقطاعه وذهابه

  .يلقتيال، ألنه أراد أن احلمرة اليت تظهر عند الفجر كانت كالدم على بدن القت

مل يرد حقيقة الفجر، وإمنا أراد نرياناً أوقدها سيف الدولة بدرب القلة، وكان ضياؤها خمتلطاً : وقيل
واهلاء يف فيه تعود . بالدخان، فشبه اختالط الضياء بالدخان، بالفجر الذي خيتلط فيه الظالم بالضياء

موضع ببالد : ، ودرب القلةتعود إىل القلة، وذكره على تأويل املوضع واملكان: وقيل. إىل الدرب
  .الروم

كنا نساير سيف الدولة فلقينا القلة : سألته وقت القراءة عليه عن معىن هذا فقال: وعن ابن جين قال
وقت السحر مع الفجر، فكأين لقيت الفجر ا، مث سرنا صبيحة ذلك اليوم إىل العصر وشننا 

  .الغارات، وغنمنا

  ثت بها والشّمس منك رسولبع  كأن الحسن فيه، عالمةٌ ويوماً

    

  .لقيت بدرب القلة الفجر لقية ويوماً: نصب عطفاً على قوله: يوماً

وجعل حسن اليوم الذي ظفر فيه املمدوح بالروم، كأنه عالمة من حمبوبته، وجعل الشمس كأا 
  .رسوهلا، وذلك لسروره يف هذا اليوم، وسروره بطلوع الشمس فيه

ذا اليوم، وطلوع الشمس فيه؛ لزوال الليل واستراحته بالنهار من السهر إنه إمنا استحسن ه: وقيل
  .واحلزن

معىن البيت أن احلسن يف ذلك كان خفياً لشدة احلرب، وإظالم اجلو باقتام، وأن الشمس : وقيل
كانت تبدو مرة وختتفي أخرى لتكاثف الغبار، فشبهه برسول يأيت من عند حبيبته، فهو إذا رأى رقيباً 

 -وهو النصر والظفر باالعداء يف حقائقه : ، وإذا صادف خلوة بدا، وشبه حسن ذلك اليومتوارى

بعالمة تكون بني احملب وحبيبه، ال يعلمها أحد سومها، وفيه إشارة إىل أن احلرب كانت قد اشتدت يف 
ب ذلك، حىت خفيت عالمة النصر، إال على سيف الدولة، فإنه كان عاملاً بالظفر، كما يعلم احمل

  .العالمة اليت بينه وبني حبيبته وهذا من لطائف أيب الطيب

 وال طلبت عند الظّالم ذحول  وما قبل سيف الدولة اثّار عاشقٌ
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مجع ذحل وهو احلقد يف : والذحول. اثار وثار مبعىن: أي أدرك ثأره، يقال. افتعل من الثأر: اثار
  . هو سيف الدولةإن القاتل: فذكر أن الليل صار قتيالً، مث قال. القلب

لوال سيف الدولة مل يقدر عاشق على أخذ الثأر من الليل، وما أدرك عاشق ثاره قبل حصول : وقال
  : سيف الدولة بدرب القلة، ومل يطلب أحد عند الليل ذحالً وثأراً قبله وهذا ضد قوله يف بدر

 بن عمار بن إسماعيال بدر  يذم من القواتل غيرها حدقٌ

  تروق، على استغرابها، وتهول  كّل غريبٍةيأتي ب ولكنّه

  .ختوف: تعجب حبسنها، وول: تروق

لكن سيف الدولة ال يزال يأيت ! وشيء عجيب ! إن قتله الليل وإدراك ثأره منه أمر عجيب : يقول
  .كل من رآه راقه حسنه، ويهول القلوب لعظمه، فليس هذا منه ببديع! بكل فعل غريب 

 علموا أن السهام خيول وما  جياد إلى العدارمى الدرب بالجرد ال

رمى درب الروم، كما يرمي لغرض بالسهام، : يقول. ها هنا، موضع معروف من بالد الروم: الدرب
  .شبه خيله بالسهام يف إقدامها وسرعتها. ومل يعلم الروم أن اخليل يف السرعة تقوم مقام السهام

  ن تحته وصهيللها مرح م  تشوال العقارب بالقنا شوائل

: والشوائل. النشاط: واملرح. مصدر شول: والتشوال. مجع شائلة، وعداها إىل القنا بالباء: الشوائل

  .واهلاء يف حتته للقنا، راجع إىل اللفظ. هلا مرح إىل آخره نصب على احلال: وقوله. نصب على احلال

ا، وكان هلذه اخليل مرح حتت رمى الدرب باخليل رافعة رماحها، كما رفعت العقارب أذنا: يقول
  : وهذا قول بشار. القنا وصهيل، يعين بأن الركض مل يذهب مرحها

  كعقارٍب قد رفعت أذنابها  شائلةٌ تشقّ غبارها والخيل

غري أنه زاد عليه يف التشبيه، فبشار شبه اخليل الرافعة ألذناا بالعقارب، رافعة أذناا، فالتشبيه واقع 
أنه جعل اخليل شائلة بالقنا، كما تشول : أحدمها: وهو أوقع التشبيه من وجهنيعلى وجه واحد، 

  .العقارب بأذناا

أنه شبه أطراف الرماح بأذناب العقارب، وأن هلا من الطعن مثل ما للعقارب من اللسع، : والثاين
  .فأخذ معىن بشار، وضم إليه هذه الزيادة، فكان هو أوىل به من بشار

 لبتها قناً ونصول بحران   عرضت لهوما هي إال خطرةٌ
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للقنا، : مدينة بالشام، والضمري يف له للمدوح، ويف لبتها للخطرة، والتاء: وحران. أي الغزاة: وما هي
  .أي ظهرت: للسيوف، وعرضت: والنصول

مل تكن هذه الغزاة عن تأهب واستعداد، ولكن خطر بقلبه وهو حبران أن يقصد بالد الروم، : يقول
  .بته الرماح والسيوف، فسار إليهم غري حمتفلفأجا

أمضى همومه همام بأرعن، وطء الموت فيه ثقيل  إذا ما هم  

  .اجليش العظيم: واألرعن. مبعىن اهلمم: اهلموم

جبيش عظيم، كأنه ال مير على ناحية إال . هو عظيم اهلمة إذا هم بشيء وعزم على أمر أمضاه: يقول
وقعه، يعظم ويكثر من هذا اجليش، أو : وطء املوت: ها، وهو يف معىن قولهأنكى فيها وأكثر القتل في

  .يشتد وطء هذا اجليش ويعز عليه

 عرست فيها فليس تقيل إذا  وخيل براها الركض في كّل بلدٍة

  .الرتول آخر الليل: والتعريس. عطف على أرعن: وخيل

    

ها اتصال السري بالسرى، فإذا عرست يف بلدة إذا هم بأمر أمضاه جبيش أرعن، وخبيل قد أحنل: املعىن
  .من بالد العدو، رحلت عنها ومل تقم إىل وقت القائلة

  علت كّل طوٍد رايةٌ ورعيل  تجلّى من دلوك وصنجٍة فلما

: موضعان من بالد األرمن، والطود: أسي بان عنها وفصل، وأصله الظهور، ودلوك وصنجة: جتلى

  .يل تتقدم اجليشقطعة من اخل: والرعيل. اجلبل

ملا انفصل عن هذين املوضعني وانتشرت خيله على رءوس اجلبال، فكان على كل جبل راية : يقول
  .وخيل

 ذكرها عند األنيس خمول وفي  على طرٍق فيها على الطّرق رفقةٌ

ال، وقيل راجعة إىل كل طود وهو يف معىن اجلمع، ومعناه أنه سار إليهم بني اجلب. اهلاء يف فيها للطرق
  .يف الطرق اهولة فكانت فيها رفعة على سائر الطرق؛ ألا كانت على رءوس اجلبال

مث . معناه أا كانت رفيعة القدر من حيث كانت موصلة إىل املطالب اجلليلة، واملغامن اجلزيلة: وقيل
ق بني الرفعة يف ذكر هذه الطرق عند الناس مخول؛ ألا غري مسلوكة وال يهتدي إليها أحد، فطاب: قال

  .واخلمول
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 وأما خلقها فجميل قباحاً،  فما شعروا حتّى رأوها مغيرةً

  .يعين الروم، أضمرهم لداللة احلال، وتقدم العلم: فما شعروا

ما علم الروم خبيل سيف الدولة، حىت شاهدوها تغري عليهم، فكانت قباحاً يف أعينهم؛ لسوء : يقول
: نصب على احلال، وليس مفعوالً لرأوها: ومغرية. ق حسنة املنظرأفعاهلا م، وإن كانت مجيلة اخلل

بدل من مغرية وجيوز أن تكون حاالً ثانية، : وقباحاً. ألن الرؤية مبعىن املشاهدة ال تتعدى إىل مفعولني
وجيوز أن تكون الرؤية من رؤية القلب فيكون املفعول األول اهلاء، . جاء زيد راكباً مسرعاً: كقولك

  .أي رأوها يف حال غارا قباحاً. االًومغرية ح

 وكّل مكاٍن بالدماء غسيل  سحائب يمطرن الحديد عليهم

  .أي هذه اخليل سحائب: نصب بدالً من قباح، جيوز فيها الرفع على إضمار املبتدأ: سحائب

وكل مكان حلت به مغسول بدماء األعداء : هذه اخليل سحائب ولكن مطرها احلديد، مث قال: يقول
  .كثرة القتله به، وإسالة الدماء فيهل

  كأن جيوب الثّاكالت ذيول  وأمسى السبايا ينتحبن بعرقٍة

  .من الروم: مدينة بالشام، وقيل: وعرقة. أي يرفعن أصوان بالبكاء: ينتحنب

حصلت السبايا بعرقة، فأقمن ا يبكني على من قتل من أوالدهن وأقارن، وقد شققن جيون : يقول
  . صارت يف السعة كالذيولحىت

يعين ملا سىب األوالد، بكت أمهان يف : األمهات يف الروم: أراد بالسبايا األوالد، وبالثاكالت: وقيل
  .الروم عليها

 لها إالّ الدخول قفول وليس  وعادت فظنّوها بموزار قفّالً

  .اسم بلد: موزار

 وعادت لتعرب من درب موزار، مث عادت إن خيله أغارت عليهم، ومحلت السبايا إىل عرقة،: يقول
راجعة إىل بالدهم مرة أخرى، فلما رأوها مبوزار ظنوها راجعة إىل بالد اإلسالم، ومل يعلموا أا عادت 

  .لتدخل بالدهم مرة أخرى، فصار دخوهلا قفوال

 وكان سيف الدولة أراد بعد اإلغارة أن يعرب من درب موزار، فوجد العدو هناك، قد أخد عليه

وهذا معىن . الدرب، فرجع داخالً إىل بالد الروم، وتبعه العدو فعطف عليه وقتل كثرياُ من األرمن
  .وليس هلا إال الدخول قفول: قوله
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 نجيع لم تخضه كفيل بكّل  فخاضت نجيع الجمع خوضاً كأنّه

  .واهلاء يف كأنه للنجيع، وهو الدم. خليل سيف الدولة: الضمري يف خاضت

ادت إىل بالد الروم، وقتلت األبطال، وخاضت يف دمائهم املصبوبة، فكأن هذه الوقعة إا ع: يقول
ضمنت هلا سفك كل دم بعدها؛ ألا قتلت فؤاد اجليوش، فسهل بعد ذلك عليها مرامها، وصار من 

  .مل يقتل حتت قدرا مىت شاءت قتلته، وخاضت يف دمه

  الديار طلولبه القوم صرعى و  النّيران في كل مسلٍك تسايرها

إن النريان تسايرها وترافقها يف كل موضع تسلكه من بالد الروم، ألا كانت ترتل فيه، وتوقد : يقول
  .النريان فيه، وهو خراب وأهله صرعى، ومل يبق لديارهم إال اآلثار

  .معناه أا قتلت أهل كل مرتل نزلته، وأحرقت مساكنهم: وقيل

 أم للبنين ثكول لطيةم  وكرت فمرت في دماء ملطيٍة

  .مدينة من بالد الروم: ملطية

  .إن اخليل كرت على أهل ملطية فخاضت يف دمائها، فصارت ملطية مثل أم ثكلت أوالدها: يقول

 كأن الماء فيه عليل فأضحى  وأضعفن ما خلّصنه من قباقٍب

    

وضع الذي كلفت اخليل ما كلفنه أي امل: وروى. أي خلصن من املاء، من بني القوائم: ما خلصنه
  .اسم ر: وقباقب. قطعه من هذا النهر

إن اخليل ملا عربت هذا النهر سكرته بقوائمها، وكسرت شدة جري املاء، وأضعفت قوته، : يقول
  .فصار املاء يضعف جريه، كأنه عليل

  .شبه جريه بني قوائمها مبشي العليل يف فتور وضعف

 ه بالرجال سيولعلي تخر  ورعن بنا قلب الفرات كأنّما

  .أي عربته بنا اخليل، وخاضت دماءه. يعين أن اخليل خوفن بنا قلب الفرات: ورعن بنا قلب الفرات

  .وشبه احندار اخليل فيه بتدافع السيل، وشبه اخليل بالسيول، والرجال مبا حتمله السيول

  .كأنه مثل السيول تقع من موضع إىل موضع من الوادي: فيقول

  سواء عليه غمرةٌ ومسيل  ه كّل سابٍحفيه موج يطارد
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. ويف عليه للسابح والغمرة معظم املاء، وأردا به ها هنا معظم احلرب. الضمري يف فيه وموجه للفرات

  .حيث يسيل املاء: واملسيل

وسواء على كل فرس منها . أي حتاربه: إن اخليل ملا عربته كان يدافعها موجه، فكأنه تطارده: يقول
  .وغمرة احلرب، وكالمها سهل عليهاخوض املاء، 

 رأس وحده وتليل وأقبل  تراه كأن الماء مر بجسمه

  .العنق: تشبيه بديع؛ ألن التليل

فهذا الفرس إذا سبح مل يظهر منه إال رأسه . كأن املاء محى جسده وأبان عن رأسه وعنقه: يقول
  .وعنقه

  بديلالقنا ممن أبدن وصم  وفي بطن هنزيٍط وسمنين للظّبي

  .بلدان من الروم: وصم القنا، وهرتيط ومسنني. أهلكن، والضمري للخيل، وللظّيب: أبدن

إن أصحاب السيوف والرماح قد أهلكوا أهل عرفة وملطية، ومل يصلوا إىل بطن هرتيط : يقول
 ومسنني، فكأن أولئك اهلالكني بدل يف هاتني البلدتني للسيوف والرماح وألصحاب اخليول، يهلكوم

  .مىت شاءوا، ويقتلوم مىت قفلوا

  لها غرر ما تنقضي وحجول  عليهم طلعةً يعرفونها طلعن

  .أي على أهل هرتيط ومسنني: عليهم. أي اخليل: طلعن

أن خيل سيف الدولة ملا فرغت من أهل ملطية، عطفت عليهم وطلعت على ديارهم، وهذه : املعىن
مرة، بل تقدم هلا أخوات مشهورة كشهرة الغرر واحلجول، الطلعة معروفة مشهورة؛ ألا مل تكن أول 

  : والعرب تصف الشهرة بالغرة واحلجول، كما قال اآلخر. يف اخليل الغر احملجلة

  ولما يكن يوم أغر محجل  وبيت اهللا ال تقتلونه كذبتم

  : هلا عزر مأخوذ من قول السموءل: وقوله

  لومةٌ وحجوللها غرر مع  وأيامنا مشهورةٌ في عدونا

فهو وإن وافقه يف املعىن والوزن والقافية وبعض األلفاظ، إال أن هذا ملا كان من العام املنتشر ال يقال 
  .إنه مسروق: فيه

 إلينا أهلها وتزول فتلقى  تمّل الحصون الشّم طول نزالنا
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أهلها، وتزول احلصون إن احلصون الطوال املرتفعة، ملت من طول منازلتنا إياها، فتلقى إلينا : يقول
  .عن أماكنها، حىت ال يبقى منها شيء

 عزيٍز لألمير ذليل وكّل  وبتن بحصن الران رزحي من الوجى

  .وجع حبافر الفرس؛ من احلفا، وكثرة املشي: تعبة معيية، والواحد رازح، والوجى: رزحي

  .وجأته بالسكني: أراد به كثرة الضرب والطعن، من قوهلم: وقيل

 اخليل عادت إىل حصن الران، وقد تعبت وكلت بعد أن قتلت كل بطل، وأذلت كل إن: يقول
  .أي بنت على هذه احلال. عزيز، وموضعه نصب على احلال

  .معناه أا مل تصر كذلك للضعف، ولكنه كلفها من مهته أصعبها فضعفت: وقيل

  وفي كّل سيف ما خاله فلول  وفي كّل نفس ما خاله ماللةٌ

  .ا سواه وما خاله لألمريالضمري يف م

  .كل أحد قد مل من طول احلرب، وكل سيف انثلم من كثرة الضرب، سوى سيف الدولة: يقول

 مجهولةٌ وهجول وأوديةٌ  ودون سميساط المطامير والمال

األرض : واملال. مطمورة: اآلبار، حتفر فال تبلغ ا إىل املاء، والواحدة: مدينة، واملطامري: مسيساط
: يعين. هو األرض البعيدة األطراف: مجع هجل، وهو املطمئن من األرض، وقيل: واهلجول. الواسعة

  .بيننا وبينها هذه الطرق اهولة، واألراضي الواسعة

 خطب في البالد جليل وللروم  لبسن الدجى فيها إلى أرض مرعٍش

  .يساطيرجع إىل مس: مدينة والضمري يف فيها للمطامري واألودية، وقيل: مرعش

    

لبست خيل سيف الدولة ظلمة الليل بني هذه املطامري والودية، من سيساط حىت أتى مرعش، : يقول
يف موضع احلال، أي كانت هذه املسرية واحلال هذه، وهي أن خطبهم قد : وللروم خطب: وقوله

  .عظم واشتد أمرهم

  دروا أن كّل العالمين فضول  رأوه وحده قبل جيشه فلما

ا رآه الروم وحده متقدماً على جيشه، علموا أنه كاف عن كل أحد، وأن من عداه زيادة ال مل: يقول
  .حيتاج إليها

 حديد الهند عنه كليل وأن  وأن رماح الخطّ عنه قصيرةٌ
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وعلموا أن الرماح تقصر عنه وال تناله، والسيوف تكل وال تعمل فيه، أي ال يقدر أحد على : يقول
  .طعنه وضربه

 بأسه مثل العطاء جزيل فتى   صدر الحصان وسيفهفأوردهم

  .جيوز يف سيفه النصب عطفاً على صدر احلصان

. يعين أنه قتلهم بسيفه، واقتحمهم بفرسه. جعل سيف الدولة صدر سيفه وفرسه مورد األعداء: يقول

  .وهو فىت شجاعته مثل عطائه، وكل واحد منهما جزيل

 بالدارعين بخيل هولكنّ  جواد على العالّ بالمال كلّه

  .قلة املال وتعذر احلال: مجع العلة، وأرد ها هنا كل حدث شاغل، وقيل: العالت

  .هو جواد مباله كله يف مجيع األحوال، ال تشغله احلروب والشدائد عن اجلود: يقول

 نفسه معناه أنه جيود حني يعتل عليه ماله ويقل، ولكنه مع هذا اجلود، خبيل بالرجال، ال تسمح: وقيل
  .أصحاب الدروع: والدارعني. أن يسلمهم للقتل، بل يذب عنهم بنفسه

  بضرب حزون البيض فيه سهول  قتالهم وشيع فلّهم فودع

والضمري يف قتالهم . القوم املنهزمون: حزون املوت والفل: وروى. مجع بيضة، وهي الترك: البيض
  .وفلهم للروم

 القتلى مكام فودعهم، وشيع املنهزمني، وفعل هذا التوديع قتل قوماً وهزم الباقني، مث ترك: يقول
أي شدة البيض وصعوبته سهل على هذا الضرب، مل متنعه : والتشييع بضرب حزون البيض فيه سهول

  .الدروع والبيض

  : إنه جعل ضربه إياهم توديعاً ملن قتل منهم، وتشييعاً ملن ازم كما قال: وقيل

 بينهم ضرب وجيع تحية

  وإن كان في الساقين منه كبول  ى قلب قسطنطين منه تعجبعل

  .القيود: ابن الدمستق، والكبول: قسطنطني

مل يشغله عن التعجب ما هو ! هو متعجب مما شاهد من سيف الدولة من الشجاعة واإلقدام : يقول
  .فيه من األسر والقيود

ا إليه يئول  لعلّك يوماً يا دمستق عائدفكم هارٍب مم  
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فلعلك ترجع يوماً آخر، فتؤسر وتقتل، وكثري من الناس هرب . إن كنت قد هربت وسلمت: يقول
  .من أمر، مث رجع إليه

  وخلّفت إحدى مهجتيك تسيل  نجوت بإحدى مهجتيك جريحةً

يعين ولده؛ ألنه : يعين نفسه، وخلفت مهجتك األخرى: جنوت بواحدة من مهجتيك جمروحة: يقول
كما روى يف اخلرب أنه . أي تذوب يف القيد؛ وهذا ألنه جعل ابنه إحدى روحيه: لتسي. يف حكم نفسه

  .فطمة بضعة منى: صلى اهللا عليه وسلم قال

  ؟!!ويسكن في الدنيا إليك خليل   للخطّية ابنك هارباً أتسلم

! فكيف يسكن إليك صديقك ! أنت إذا سلمت ابنك، الذي هو نفسك، للرماح وهربت عنه : يقول

  ! كيف يثق بالوفاء منك خليلك ؟و

 منها رنّةٌ وعويل نصيرك  بوجهك ما أنساكه من مرشٍّة

  .الضربة اليت ترش الدم، أي تطايره: واملرشة. اهلاء يف أنساكه لالبن

هربت ويف وجهك ضربة أنستك ابنك وشغلتك بنفسك، فنصيبك من هذه الضربة األنني : يقول
  .اء والعويلوالبكاء، أي ال تقدر إال على البك

 شروب للجيوش أكول علي  !أغركم طول الجيوش وعرضها ؟

يعين أا غنيمة له يأكلها، فكلما ! غركم كثرة جيوشكم، فلم تعلموا أنه يأكلها ويشرا : يقول
  .كثرت، كان أجود له

  غذاه ولم ينفعك أنّك فيل  إذا لم تكن للّيث إال فريسةً

 ينفعك عظم جسمك، ولو كنت مثل الفيل، بل مسنك وعظم إذا كنت فريسة لليث، مل: يقول
أي غذاه كونك ذلك، فأعمل الفاعل األول فيه : جسمك يغذوه، وموضع أنك فيل رفع بغذاه

وغذاه الفيل، ومل : أضمر الفاعل يف غذاه لداللة الثاين عليه، وتقديره: وقيل. وأضمر الفاعل الثاين
  .ينفعك أنك كذلك

  هي الطّعن لم يدخلك فيه عذول  فيه شجاعةٌإذا الطّعن لم تدخلك 

إذا مل يكن فيك شجاعة، تدخلك يف الطعان، وحتملك على مقارعة األقران، مل حيملك عليه : يقول
  .عذل العاذل

 علّم األيام كيف تصول فقد  فإن تكن األيام أبصرن صولةً
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 قبل هذه الصولة كيف تصول؟ إن أبصرت األيام صولته هذه على الروم، فقد علمها أيضاً: يقول
أراد . يعين أن األيام نظرت إىل صولته باألعداء فتعلمت منه كيف تقصد أهلها بصروفها، وقيل

  .أهلها: باأليام

  فإنّك ماضي الشّفرتين صقيل  ملوك لم تسم مواضياً فدتك

نهم، فأنت فداك كل ملك مل يسم بامسك، وليس له مضاء مثل مضائك، فإنك ماض فيما بي: يقول
  .كالسيف وهم كالبوقات والطبول

  ففي النّاس بوقاتٌ لها وطبول  إذا كان بعض النّاس سيفاً لدولٍة

أنت كالسيف وغريك كالطبول والبوقات؛ ألنه إذا جاز أن يكون سيفاً للدولة؛ جاز أن يكون : يقول
 القول اخلايل من الفغل، هلا طبول، ألن غريك من امللوك ليس هلم مضاء يف األمور، وليس عنده إال

  .كالبوقات

 القول قبل القائلين مقول إذ  أنا السابق الهادي إلى ما أقوله

أنا السابق إىل ما أقوله من الشعر، واملبدع ملعانيه، وغريي من الشعراء يسرق ما يقوله ممن : يقول
  .تقدمه من الشعراء

  صولأصوٌل، وال للقائليه أ  لكالم النّاس فيما يريبني وما

كالم الناس يف غيبيت، والطعن يفّ ال أصل له، غذ ال عيب يفّ، وكذلك ال أصل ملن يعيبين : يقول
  .الساعي لغري رشده: ويطعن علي وأصلة من احلديث

 واألفكار في تجول وأهدأ  أعادي على ما يوجب الحب للفتى

أي أسكن، وال : بة، وأهدأحسدوين لفضلي وعادوين، وكان جيب أن حيبوين؛ ألن الفضل يوجب احمل
  : ومثله للبحتري. أحسد أحداً، بل أنام خايل البال، وأفكار احلساد جتول يفّ

  كيف أعتذر ؟: كانت ذنوبي، فقل لي  محاسني الالّتي أدّل بها إذا

 حّل في قلٍب فليس يحول إذا  سوى وجع الحساد فإنّه

نه يزول مبداواتك، وال تشتغل أنت مبداواة وجع داو كل داء من األمراض والفقر وغريمها، فإ: يقول
  .احلساد؛ ألنه ال يزول أبداً

 كنت تبديها له وتنيل وإن  وال تطمعن من حاسٍد في مودٍة
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ال تطمع يف مودة حاسدك، فإنك وإن كنت تظهر له املودة، وتعطيه احملبة فإن ما يف قلبه من : يقول
  .احلسد مينعه من مودته لك

  كثير الرزايا عندهن قليل  حادثات بأنفٍسلنلقي ال وإنّا

إن لنا نفوساً كرمية، وقلوباً صابرة على حوادث الدهر، وكثرة الرزايا والشدائد عندها قليل، : يقول
  .لكثرا وصربها

 أعراض لنا وعقول وتسلم  يهون علينا أن تصاب جسومنا

  .مجع العرض، وهو موضع احلمد والذم: األعراض

لمت األعراض والعقول، فال حظ لألجسام عندنا، بل يهون علينا ما حيدث فيها من إذا س: يقول
  : ومثله. اجلراحات واألسقام

 فما فاته منها فليس بضائر  إذا أبقت الدنيا على المرء دينه

 لخير الفاخرين قبيل فأنت  وفخراً تغلب ابنة وائل فتيهاً

 فخراً، فإنك قبيلة سيف الدولة، وهو خري الفاخرين، يا تغلب ابنة وائل تيهي تيهاً، وافخري: يقول
ذهاباً ا إىل القبيلة أو العشرية، ونصب تيهاً وفخراً على املصدر أي تيهي تيهاً، . وأنت تغلب

  .وافخري فخراً

ه يغماً أن يموت عدوإذا لم تغله باألسنة غول  علي  

  .املنية: وقيل. الداهية: والغول. إذا مل لكه: إذا مل تغله

  .إن سيف الدولة إذا مات عدو يغتم مبوته، وإمنا يريد أن يقتله: يقول

 مماٍت لم يمته غلول فكل  شريك المنايا، والنّفوس غنيمةٌ

  .اخليانة يف الغنيمة: الغلول

إن سيف الدولة شارك املنية يف اإلغارة على نفوس األعداء، والنفوس غنيمة هلا يشتركان فيها، : يقول
  .تبدت املنية يف نفس واحد مل يقتلها هو فقد خانته وغلت تلك النفس منهفإذا اس

  لمن ورد الموت الزؤام تدول  تكن الدوالت قسماً فإنّها فإن

  .وتدول أي صارت له، ورجعت إليه. السريع: الزؤام

ال إن كانت الدولة مقسومة بقدر السعي فاألوىل ا من يقتحم على األهوال ويباشر القت: يقول
  .فأطلق لفظ املوت على أسبابه. وأسباب املوت
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 في هام الكماة صليل وللبيض  لمن هون الدنيا على النّفس ساعةً

  .ملن ورد: بدل من قوله: ملن هون

إن الدولة ملن هون الدنيا على نفسه ساعة، يف موضع الضرب والطعن، وضرب على شدائدها : يقول
  .لظفر والغلبةيف تلك احلال؛ ألنه مىت صرب فاز با

    : وتأخر مدحه عنه فعتب عليه، فقال يعتذر

  وتقوى من الجسم الضعيف الجوارح  ابتساٍم منك تحيا القرائح بأدنى

مجع القرحية، وهي خالص طبيعة اإلنسان، وأصلها من قرحية البئر، وهو أول ما خيرج من : القرائح
  .مائها إذا حفرت

  .ما مات من خواطرنا وتقوي ما ضعف من جوارحناإذا ابتسمت ورضيت عنا حتيي : يقول

  ومن ذا الّذي يرضى سوى من تسامح ؟  ذا الّذي يقضي حقوقك كلّها ؟ ومن

ال يقدر واحد على قضاء حقوقك، وعلى إرضائك يف قضائها، إال أن تساحمه، وال تكلفه فوق : يقول
  .طاقته

  وهو واضح ؟فما بال عذري واقفاً   تقبل العذر الخفي تكرماً وقد

  .غري مقبول: تكرماً نصب على املفعول، وواقفاً على احلال، ومعناه

أنت تقبل العذر اخلفي لكرمك، فكيف صار عذري غي مقبول يف تأخريي مدحك مع وضوحه : يقول
  ! وظهوره ؟

أن أرىوجسمك معتّل وجسمي صالح إذبك العيش  محاالً وإن  

ال سالمة جسمي مع اعتالل جسمك، بل الواجب إن كان قوام عيشي بك فمن احمل: يقول
  .إياك يف العتالل. مشاركتنا

  تقصر عن وصف األمير المدائح  كان ترك الشّعر إالّ ألنّه وما

مل أترك مدحك تغافالً عن قضاء حقك، : جعل تقصري املدائح عن وصفه عذراً يف تأخري املدح، فقال
  .ضة بآداء شكركولكن رأيت املدائح قاصرة عن وصفك، غري ناه

  .وقال وقد تشكى سيف الدولة من دمل يف شهر رمضان سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة

  ؟!وهل ترقى إلى الفلك الخطوب   ما رأيك من يريب ؟ أيدري
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ما أريك، وهو الدمل ومن يف موضع نصب؛ ألنه املفعول، وهو سيف الدولة على جهة : فاعل يدري
  .التعجب والتعظيم لألمر

أيدري هذا الدمل من يريب ؟ وعلى من أقدم ؟ أي لو علم علو مكانك ملا جتاسر على احللول : ليقو
بك، فإنك الفلك يف العلو واالرتفاع عن اآلفات، واخلطوب ال ترقى إىل الفلك، فكيف رقى إليك 

  ! الدمل ؟

 أقلّها منه عجيب فقرب  وجسمك فوق همة كّل داٍء

  .كل داء إذ هو يف معىن اجلمع: تدل عليه قولهاهلاء يف أقلها لألدواء اليت 

إن جسمك أعلى حمالً من أن يصيبه أعظم األدواء، وأن تبلغ مهته إليه، فكيف وصل إليك : يقول
  الدمل الذي هو أقل األدواء وأحقرها ؟ 

  وقد يؤذي من المقة الحبيب  الزمان هوى وحباً يجشّمك

ك ذا القدر من األمل؛ ألن احلبيب يؤذيه احلبيب إذا غلبه إن الزمان حيبك حباً شديداً فآمل: يقول
  .مداعبة احلبيب واملمازحة معه: جيمشك والتجميش: احلب، وقد روى: واملقة. احلب، تذلالً

إن الزمان يداعبك، ويتعرض لك؛ حلبه إياك، وهذا الدمل الذي أصابك جتميش منه، فآذاك : يقول
  .وقوله هوى وحباً نصب على املفعول له. بالعض وغريه، حمبة منهوآملك، فإن احملب رمبا آذى حبيبه 

  وأنت بعلّة الدنيا طبيب ؟  تعلّك الدنيا بشيٍء وكيف

كيف أصابتك الدنيا بعلة وأنت طبيبها ؟ الذي تداوي علتها، وتذهب سقمها، وتصلحها من : يقول
  .الفساد

  وأنت المستغاث لما ينوب ؟  تنوبك الشّكوى بداٍء وكيف

  .املرض: تنوبك أي تصيبك والشكوى

  .كيف تصيبك ما تشكو منه ؟ ومن نابته الشكوى استغاث بك فأجرته: يقول

  طعان صادقٌ ودم صبيب  مقام يوٍم ليس فيه مللت

  .املصبوب: اإلقامة، والصبيب: املقام

ك، ومللت من قد تعودت احلرب، وتركت اإلقامة، فمىت فقدت ذلك يوماً واحداً أملت من ذل: يقول
. طول اإلقامة، فأملك هو اجللوس يف الدعة، وترك احلرب، ال من الدمل، إذ هو أقل من أن تبايل به

  .طعان صادق يعين أنه ال خيطئ بل يصيب: وقوله
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 وتشفيه الحروب لهمته،  وأنت الملك تمرضه الحشايا

  .مجع احلشية: احلشايا

والراحة، فالنوم على احلشايا ميرضك، واحلروب تشفيك أنت ملك عظيم اهلمة ال تلتذ بالتنعم : يقول
  .إذ ترك العادة ميرض اإلنسان. وتوافقك

 ألرجلها جنيب وعثيرها  وما بك غير حبك أن تراها

إذ . للعلم ا: الغبار، والضمري يف تراها وعثريها وأرجلها للخيل، فأضمرها وإن مل جير هلا ذكر: العثري
  .التابع كاجلنيبة اليت تقاد إىل جنب الفرس:  واجلنيب.احلروب ال تعرى من اخليل

هذا األمل الذي أمل بك، ليس هو من املرض، ولكنه لشوقك إىل أن ترى اخليل، وقد أثارت : يقول
  .الغبار يف احلروب، وصار غبارها تابعاً ألرجلها، كما يتبع الفرس قائده

    

  وللسمر المناحر والجنوب  لها أرض األعادي مجلّحةً

مجع اجلنب، : موضع النحر، واجلنوب: واملناحر. مصممة جادة يف شأا، ونصب على احلال: جملحةً
  .جنوب األعادي وحنورهم: وأراد به

ليس بك إال أمل حبك أن ترى خيلك جملحة حمدة يف احلروب، وقد ملكت أرض األعادي، : يقول
  .وملكت الرماح حنور األعادي وجسومها

  .أا تتلقى الرماح بنحورها، وجنوا، وال تويل عنها: يل وجنوا، يعينحنور اخل: وقيل أراد

  فإن بعيد ما طلبت قريب  األعنّة راجعاٍت فقرطها

هو : وقيل. هو أن يرخي الفارس عنان الفرس، حىت ميس أذنه، فيصري مبرتلة القرط له: تقريط األعنة
  .طرح اللجاح يف رأس الفرس

ا، فشفاؤك يف يدك، فارجع خبيلك إىل أرض الروم، وارخ هلا األعنة، حىت إذا كان مرضك هذ: يقول
  .تبلغ مرادك، ويشفيك من أملك، فإن ما طلبته هذه اخليل، وإن كان بعيداً، فهو عليها قريب

  فلم يعرف لصاحبه ضريب  داء هفا بقراط عنه إذا

املثل والنظري، فاهلاء يف : الضريبأي ليس يوجد، وأقام مل مقام ليس و: ومل يعرف. أي غفل وزل: هفا
  .لصاحبه للداء

  .والبيت يفسر على وجوه
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أن بقراط قد ذكر مجيع األدواء، ومل يذكر فيها حب احلروب، ومل يعلم بقراط أحداً، يكون : أحدها
فقد احلرب مرضاً له، فمن أصابه هذا الداء الذي هفا عنه بقراط، مل يكن له يف الناس نظري، فكأنه 

. يس لك نظري يف هذه اهلمة، فإنا ما مسعنا مبن ميرضه حب احلرب، وتؤمله الراحة والدعةل: يقول

  .مل يعرف: وجواب إذا قوله

أنت مع علمك وكونك يف مثل علم بقراط، عجزت عن دفع : فيقول. أنه جعله مبرتلة بقراط: والثاين
 نظري، إذ هو خارج عن هذا الداء عنك، وكل داء هفا بقراط عنه، فإن صاحب ذلك الداء ليس له

الطبائع البشرية؛ ألن بقراط ال يشكل عليه طبايع البشر، فلما كنت بقراط فعجزت عن مداواة هذا 
  .الداء، علمنا أنك تفارق مجيع الناس، وال يشبهك أحد منهم، وجواب إذا أيضاً فلم يعرف

ن بعيد ما طلبت قريب إذا فإ: احلروب ونيوب الدهر، وهو متعلق بقوله: أن املراد بالداء: والثالث
  .داء هفا بقراط عنه، فلم يوجد عليل، به تلك العلة، ففي تلك احلال بعيد ما تطلبه قريب الغرض به

والفاء على هذا . أنه إذا اختل أمر الثغور كان عود خيلك إليها قريباً، فتكون أنت مداوياً هلا: يعين
  : يليةتكون عاطفة جلملة على مجلة، وهذا كقول ليلى األخ

 أقصى دائها فشفاها تتبع  هبط الحجاج أرضاً مريضةً إذا

 إذا هز القناة سقاها غالم  شفاها من الداء العضاء الّذي بها

 تحت شمٍس ما تغيب جفوني  الدولة الوضاء تمسى بسيف

  .مبالغة الوضيء: الوضاء

أن ناظرة : جفوين حتت مشس: هإذا أبصرته أبصرت مشساً ال تغيب، كما تغيب الشمس، وقول: يقول
  .إىل وجهه

  وأرمى من رمى وبه أصيب  من غزا، وبه اقتداري فأغزو

  .إذا غزا سيف الدولة غزواً غزوته معه، ولكن اقتداري به، وقويت ونكايت يف غزوه بتأييده: يقول

يته، وإذا معناه أين ال أغزوهم إال بنفقته وخيله وسالحه الذي وهب يل، فكأن اقتداري بعط: وقيل
  .رميت االعداء أصبتهم بدولته

  على نظري إليه وأن يذوبوا  وللحساد عذر أن يشحوا

إن حسدوين على نظري إليه، ونافسوين فيه، وذابوا كمداً وحزناً، مبرتليت عنده، فلهم يف ذلك : يقول
  .عذر
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  عليه تحسد الحدق القلوب  قد وصلت إلى مكاٍن فإنّي

 مرتليت عنده، ونظري إليه فهو معذور؛ ألين قد جعلت يف مكان حيسد قليب من حيسدين على: يقول
فيه عيين، ملا تدركه من اللذة بالنظر إليه، ورؤيتها ملكارمه وحماسنه، والقلب ال يصل إليها مباشرة، 

  : وهو قريب من قول اآلخر. وإمنا يصل إليها بالعلم

  رابحمغبون وطرفك فقلبك  إذا زرت حفصاً تستضيء برأيه

  .تستضيء بشمسه: وروى

  : الساعة يسر الرسول ذه العلة، فأجابه أبو الطيب: وقال سيف الدولة، وعنده رسول ملك الروم

  وأنت الصحيح بذا ال العليل  بماذا يسر الرسول ؟ فديت،

 ألن جعلنا اهللا تعاىل فداءك، بأي شيء يسر الرسول ؟ وأنت الصحيح ذا الدمل ال املريض؛: يقول
  .ذا يزول أدواء كثرية، وهذا عالمة الصحة

  وتثبت فيك وهذا يزول  هذا تسوء العدو عواقب

    

يقول عاقبة هذا الدمل، وهو الصحة تسوء أعداءك، وتثبت فيك الصحة دائماً، وهذا الذي أصابك 
  .يزول يف أسرع وقت

  : وقال أيضا يف علة سيف الدولة، ميدحه

  ومن فوقها والبأس والكرم المحض  اعتلّت األرضاعتّل سيف الدولة  إذا

إذا أصاب سيف الدولة علة، عمت األرض ومن عليها، واعتل ا أيضا الشجاعة والكرم؛ ألن : يقول
  : ومثله لعلي بن اجلهم. الشجاعة: والبأس. قوام الكل به

هر ريبوإذا رابكم من الد  كم جميع األنام عمما خص 

  بعلّته يعتّل في األعين الغمض ؟  قاد وإنّماانتفاعي بالر وكيف

  .إذا اعتل هو، مل أنتفع بالنوم، ومل أجد له لذة؛ ألنه إذا اعتل اعتل النوم يف عيين جزعاً عليه: يقول

 بحر كّل بحٍر له بعض فإنّك  شفاك الّذي يشفي بجودك خلقه

 حبر، إذا قيست البحار إليه كانت شفاك اهللا تعاىل، كما يشفي خلقه جبودك، فإنك يف اجلود: يقول
  .بعضاً منه وجزءا له

  : وقال أيضاً يف شهر رمضان وقد عويف سيف الدولة من الدمل
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 عنك إلى أعدائك األلم وزال  المجد عوفي إذا عوفيت والكرم

فلما عوفيت عوفيا بعافيتك، وزال أملك الذي بك إىل أعدائك؛ ! إن اد والكرم اعتال بعلتك : يقول
  .م اغتموا بعافيتك، وتأملوا بصحتك، فكأن أملك انتقل إليهمأل

  .أي رد اهللا تعاىل أملك إىل أعدائك: إن هذا دعاء: وقيل

واألوىل أنه خرب، وليس بدعاء؛ ألنه أخرب يف صدر البيت أنه عويف، فال يتصور معه الدعاء عليهم بداء 
  .له وقد زال

 رم وانهلّت بها الديمالمكا بها  صحت بصحتك الغارات وابتهجت

  .أي انصبت: والت. أي فرحت: ابتهجت

ملا راجعتك الصحة صحت الغارات بصحتك؛ ألا كانت سقيمة بسقمك، وسرت املكارم ا؛ : يقول
  .ألا كانت سقيمة، وجرى ا عطاياك املتصلة، كأا دمي منهلة

 فقده في جسمها سقم كأنّما  وراجع الشّمس نور كان فارقها

كانت الشمس فارقها نورها ملرضك، فعاد إليها اآلن ألجل صحتك، وكأن فقد هذا النور : يقول
  .سقما يف جسم الشمس، فزال عنها مرضها ألجل صحتك

 يسقط الغيث إالّ حين يبتسم ما  والح برقك لي من عارضي ملٍك

  .هو الناب: أول ما يلي الناب من الثنايا، ويقال: العارض

ما يسقط الغيث إال حني يبتسم هذا امللك، يعين إذا ابتسم أعطى، : يه بالربق، مث قالشبه نقاء عارض
  .فعرب عن العطايا بالغيث

  .أراد بالربق عالمات جوده وخمايل إحسانه: وقيل

  !وكيف يشتبه المخدوم والخدم ؟  الحسام وليست من مشابهٍة يسمى

 اخلصال واملعاين، وكيف يشبهه وهو خادمه يسمى املمدوح باسم السيف، وهذا ال يشاه يف: يقول
  ! يتصرف على إرادته ؟

  وشارك العرب في إحسانه العجم  العرب في الدنيا بمحتده تفرد

  .األصل، والضمري فيه ويف إحسانه للممدوح: احملتد

  .تفرد العرب بأصله؛ ألنه والعرب من أصل واحد، والعجم تشارك العرب يف إحسانه ونعمه: يقول

  .ين أن فضله عم العجم عمومه للعرب، وشاع يف الناس كافةيع
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 تقلّب في آالئه األمم وإن  وأخلص اهللا لإلسالم نصرته

  .واحدها إىل وأيل. النعم: اآلالء

جعل اهللا تعاىل نصرته لإلسالم خالصة؛ ألنه أبداً جياهد الكفار؛ ويذب عن اإلسالم، فنصره : يقول
  .مؤمنهم وكافرهم: اخللقمقصور على اإلسالم، ونعمه تعم 

  إذا سلمت فكّل النّاس قد سلموا  وما أخصك في برٍء بتهنئٍة

ال أخصك ذه التهنئة على برئك من املرض، بل أهنئ مجيع الناس، فإم كانوا مرضى : يقول
  .ملرضك، فإذا سلمت منه سلم مجيع الناس، فاستووا معك يف استحقاق التهنئة

  : ان ميدح ويهنئه بعيد الفطروقال يف انسالخ شهر رمض

 بك حتّى الشّمس والقمر منيرةٌ  الصوم والفطر واألعياد والعصر

  .مرفوعة، ألا معطوفة حبىت على ما قبلها: الشمس

هذه األشياء نورها وجتها بك، حىت أن الشمس والقمر اللذين مها األصل يف اإلنارة، منريان : يقول
  .دان النور من أنوارك، كالقمر يشهد النور من الشمسبك مضيئان بدولتك؛ ألما يشه

  فما يخص به من دونها البشر  األهلّة وجهاً عم نائله ترى

  .لألهلة: للوجه، ويف به للنائل، والتأنيث: التذكري

    

نظر األهلة إىل وجهه، يقوم مقام نائله، ألا تقابل منه سعداً وتكتسب منه نورا، فنائله عم : يقول
  .لة وسائر اخللق، ومل خيتص به البشر دون غريهاأله

 من شمائله في دهره زهر يا  ما الدهر عندك إال روضةٌ أنفٌ

  .اليت مل ترع، فيكون أحسن هلا: الروضة األنف

  .شبه الدهر بالروضة، ومشائله بالزهر الذي هو يف الروضة حلسنها

رفال انتهي لك في أعوامه عم  ما ينتهي لك في أيامه كرم  

  .فال انتهى دعاء للمدوح: اهلاء يف أيامه للدهر، وكذلك يف أعوامه وقوله

  .ليس لكرمك اية يف الدهر، وعمرك يزيد يف أعوام الدهر: يقول

وحظّ غيرك منه الشّيب والكبر  حظّك من تكرارها شرفٌ فإن  
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  .اهلاء يف تكرارها لأليام أو لألعوام، ويف منه للدهر

 تزداد شرفاً على مرور األيام وكرور األعوام؛ ألنك تفعل يف كل وقت فعالً لك إنك ال تزال: يقول
  .فيه ذكر وشرف، وغريك يزداد شيباً وهرماً

وهو ر حبلب، فأحاط بدار سيف الدولة، فخرج أبو الطيب من عنده، فبلغ املاء صدر : ومد قويق
  : فقال. فرسه

  حجب ذا البحر بحار دونه

 مدونهيذمها النّاس ويح

  .مدود النهر: سيف الدولة، والبحار: البحر

حالت هذه السيول، واملدود، بيننا وبني حبر اجلود، فالناس يذمون هذه البحار؛ ألا منعتهم : يقول
  .عن ذلك البحر وحيمدون سيف الدولة؛ ألنه مل حيجب نائله عنهم

  . لهيذمون البحار استحقاراً باإلضافة إليه، وحيمدونه تعظيماً: وقيل

 ماء هل حسدتنا معينه ؟ يا

  أم اشتهيت أن ترى قرينه ؟

  .أي تدركه: املاء الظاهر اجلاري على وجه األرض، مفعول من العني: املعني

معناه : هل حسدتنا على كثرة جوده، الذي هو كاملاء اجلاري، فحلت بيننا وبينه ؟ وقيل: يقول للماء
قتنا عنه وعن الوصول إليه ؟ أم أردت يا ماء أن ترى هل حسدتنا على مشاهدتنا لسيف الدولة فع

  ! أي تكاثر جوده، فتكون أنت قريناً له ؟: قرينه

  أم انتجعت للغنى يمينه ؟

 زرته مكثّراً قطينه ؟ أم

  .خدمه املقيمون: قطني امللك

شرفا أم قصدته يا ماء مستميحاً الغىن منه ؟ أم أردت أن تكثر بنفسك خدمه وحشمه ت: يقول للماء
  خبدمته ؟ 

  أم جئته مخندقاً حصونه ؟

 إن الجياد والقنا يكفينه
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لعلك جئته لتصري خندقاً حول حصونه، مث إنه ال حيتاج إىل إحاطتك حبصنه، بل هو غين خبيله : يقول
  .وسالحه

  .والضمائر من أول األبيات إىل ها هنا للبحر

 يا رب لج جعلت سفينه

  وعازب الروض توفّت عونه

. مجع السفينة، واهلاء يف عونه للروض: والسفني. واهلاء يف سفينه عائدة إليها لفظاً. مجع جلة: اللج

  .والتاء يف جعلت وتوفت للجياد. مجع عانة، وهي القطعة من محر الوحش: والعون

يعين أنه اقتحم ا األار العظيمة يف غزواته، فصارت . رب جلة جعلت اجلياد سفيناً هلا: يقول
ورب روض بعيد قد وصلت إليه هذه اجلياد، . أراد حومة القتال وغمرة احلرب: وقيل. السفنك

  .فاستوفت مجيع ما فيها من عانات احلمر الوحشية وأهلكته

 جنوٍن أذهبت جنونه وذي

  وشرب كأٍس أكثرت رنينه

 غناءه أنينه وأبدلت

كأنه من غرية . أراد به ملكاً: قيلو. كناية عن الشجاع، أو كناية عن الباغي: وذي جنون: وقوله
واهلاء يف جنونه لذي جنون ويف رنينه وغناءه . القوم اتمعون على الشراب: نفسه جمنون، والشرب

  .صوت احلزين املتوجع: واألنني. صوت الباكي احلزين: وأنينه للشرب، لفظاً ال معىن، والرنني

اجلنون من رأسه، ورب قوم شاربني ورب ذي جنون قصدته هذه اخليل، وأذهبت ذلك : يقول
  ! للكأس، هجمت عليهم فقتلتهم وأكثرت رنينهم وأبدلت غناءهم وطرم حزناً وبكاء 

  وضيغٍم أولجها عرينه

 وملٍك أوطأها جبينه

ضمري : وفاعل أوجلها ضمري البحر، الذي هو سيف الدولة، واهلاء. موضع األسد يف األمجة: العرين
طأها أي ورب أشد أدخل سيف الدولة هذه اجلياد يف أمجته، وأغار على مملكته، اجلياد، وكذلك يف أو

  .ورب ملك قتله، ومشى ا على جبينه

 مسهداً جفونه يقوده

  مباشراً بنفسه شؤونه
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  .مسهداً ومباشراً نصب على احلال، والضمائر كلها راجعة إىل سيف الدولة، وهو املعرب عنه بالبحر

  .ولة هذه اجلياد إىل احلروب ليالً، وقد منع أجفانه من النوميقود سيف الد: يقول

    

وهو يتوىل أموره بنفسه، . أي يسهد جفون امللك بقصده خبيله: اهلاء يف جفونه تعود إىل امللك: وقيل
  .وال يتكل فيها إىل كفاية غريه؛ لفضل قوته وبعد مهته

  مشرفاً بطعنه، طعينه

  عفيف ما في ثوبه مأمونه

   ما في تاجه ميمونهأبيض

  .طعينه فإنه منصوب مبشرف: إال قوله. املنصوبات كلها على احلال

إذا طعن إنساناً فإنه يتشرف بطعنه، ألنه يقال قد نازله وثبت له، وهو عفيف الفرج، أبيض : يقول
  .الوجه، مبارك ميمون على من رآه

  بحر يكون كّل بحٍر نونه

  شمس تمنّى الشّمس أن تكونه

وذكر . أن تكون إياه: أن تكونه اهلاء فيه خرب كان وقد وصله، واألوىل فيه الفصل، فيقال: قوله
  .مشس ألنه أراد ا سيف الدولة: الضمري يف أن تكونه وإن كان راجعاً إىل قوله

هو حبر يف اجلود واهليبة، إذا قيست البحار إليه كانت مبرتلة السمكة يف البحر، وهو مشس يف : يقول
  .راقه وعلو مهته، ومرتلته وشهرة ذكره، والشمس احلقيقي تتمىن أن تكون مثلهإش

  إن تدع يا سيف لتستعينه

  يجبك قبل أن تتم سينه

إن دعوته وقلت يا سيف الدولة، : خياطب صاحباً له، أو نفسه، فيقول. اهلاء يف سينه تعود إىل سيف
  .تستعني به أجابك قبل أن تلفظ بالسني، من يا سيف

  .أي إن دعوت سيفك لتستعني به أجابك قبل إمتام السني منه: هو خطاب لسيف الدولة: وقيل

  أدام من أعدائه تمكينه

  من صان منهم نفسه ودينه
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  .من فاعل أدام، وأراد به اهللا تعاىل

فسه أي حال بينهم وبينه من أن ينالوه بطعن يف ن: أدام اهللا متكينه، كما صان منهم نفسه ودينه: يقول
  .ودينه

وقال يف ذي احلجة من سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة، ميدحه ويهنئه بعيد األضحى، وأنشده إياها يف 
ميدانه حبلب، حتت جملسه، ومها على فرسيهما ويذكر أسره البن الدمستق وفيها يفتخر بنفسه 

  : وشعره

  داوعادات سيف الدولة الطّعن في الع  امرٍئ من دهره ما تعودا لكّل

كل إنسان جيري على ما تعود من دهره، وعادة سيف الدولة اليت ال ينفصل عنها، أن يطعن : يقول
  .أعداءه، فهو جار عليه

  ويمسي بما تنوي أعاديه أسعدا  يكذب اإلرجاف عنه بضده وأن

  .هو مقدمة الكون: وقيل. خوض العامة يف اإلخبار عن امللوك بالسيئ: اإلرجاف

 أيضاً أن يكذب إرجاف أعدائه عنه بضد ما أرجفوا، فإذا نووا على إيقاع شر به عاد من عادته: يقول
  .مبا حتوي وتنوي: وروى. مبا نووا عليه. ما متنوه عليهم، فيصري هو أسعد من أعدائه

نفسه ورب ه، ضروهاٍد إليه الجيش، أهدى وما هدى  مريٍد ضر  

نصب اد : هديته الطريق، واجليش: من قوهلم: ، وهاداهلاء يف ضره لسيف الدولة، ويف نفسه للمريد
  .من اهلدية: وأهدى. مبريد: وضره

وال يِحيق : "وعاد كيده إليه، وهذا من قوله تعاىل! رب إنسان أراد أن يضره، ضر نفسه : يقول
  : ومنه قول الشاعر". الْمكْر السيئُ إال ِبأَهِلِه

  اً ومن قعر الطّوي رمانيبري  بأمر كنت منه ووالدي رماني

  .أي عاد رميه إليه، مثل من يرمي حجراً من قعر بئر، فيعود على رأسه

  .ورب قائد هدى إليه جيشاً، فكأنه بعث إليه هدية وغنيمة

 سيفه في كفّه فتشهدا رأى  ومستكبٍر لم يعرف اهللا ساعةً

ا رأى سيف الدولة ويف يده سيفه رب كافر مستكرب عن طاعة اهللا تعاىل، مل يؤمن ساعة، مل: يقول
  .أي أقر بشهادة التوحيد: أسلم، وتشهد

  .رأى السيف يف يده، ساعةً، ووقتاً، فأسلم: وجيوز أن يكون ساعةً متعلق بقوله
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  على الدر واحذره إذا كان مزبداً  البحر غص فيه إذا كان ساكناً هو

 الدر، وإذا كان هائجاً مزبداً فاحذره وال هو حبر، فإذا كان ساكناً فغص فيه، واستخرج منه: يقول
استمنح منه الرغائب يف حال السلم، واحذر من أن تلقاه حمارباً، فإنه : يعين. تقربه، فتغرق فيه

  : وهو وقوله. يهلكك

  سل عن شجاعته وزره مسالماً

 وهذا الّذي يأتي الفتى متعمداً  فإنّي رأيت البحر يعثر بالفتى

لبحر بأساً؛ ألن البحر إمنا يصيب اإلنسان اتفاقاً، فرمبا سلم منه، وإن باعد منه مل هو أشد من ا: يقول
  .يقصده، وهذا البحر يقصد إىل قرنه عن عمد، ويهلكه عن قصد، فيكون يعثر مبعىن يصيب

معناه البحر ليس هو مكنه على قصد مكان غري مكانه، وهذا البحر يقصد العدو ويهلكه، وهو : وقيل
  .ولقريب من األ

    

ما : ملا سوى بني البحر وبني سيف الدولة من حيث الغضب والسكون فضله على البحر فقال: وقيل
يفعله سيف الدولة يف حاليت الغضب والسكون، فهو عن قصد وإرادة، وما يفعله البحر ال يكون عن 

يف حال مبا فيه من الدر عن قصد، وكذلك إهالكه . قصد وإرادة، وليس إغناء البحر من يقصده
  .يعثر بالفىت عبارة عن وقوع الفعل غفلة ال عن قصد وعمد: االضطراب، فيكون قوله

 هلكى، وتلقاه سجداً تفارقه  تظّل ملوك األرض خاشعةً له

إن امللوك ختشع له، فإذا لقيته سجدت له، وإذا خرجت من عنده ففي قلوم من اخلوف : يقول
  .واهليبة ما يقوم هلم مقام اهلالك

  .يعين إذا فارقوه على سبيل العصيان أهلكهم. أراد به حقيقة اهلالك: لوقي

 ما تحيي التّبسم والجدا ويقتل  وتحيي له المال الصوارم والقنا

  .العطية: اجلدا، واجلدوى

بالتبسم إشارة إىل أنه ال : وقوله. يغنم األموال بالسيوف والرماح، مث يهبها بتبسمه وجدواه: يقول
  : ومثله أليب متام. ذ منه على وجه القهرميكن أن يؤخ

 عليهم فاحتوته الصنائع أغارت  ما أغاروا فاحتووا مال معشٍر إذا

يرى قلبه في يومه ما ترى غدا  تظنّيه طليعة عينه ذكي  
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  .صفة لذكي: خربه، واجلملة: وطليعة عينه: مبتدأ: أصله تظننه، وهو تفعل من الظن، وتظنيه: تظنيه

ذكي يعرف األمر قبل موقعه، فكأن ظنه طليعة لعينه، فهو يرى بقلبه اليوم ما تراه أيها هو : يقول
  .اإلنسان بعينك غدا

  فلو كان قرن الشّمس ماء ألوردا  إلى المستصعبات بخيله وصوٌل

. أي صعب: على أنه من الفعل الالزم، استصعب: والكسر. املستصعبات بالكسر، والفتح: روى

  .وجدته صعباً: ك استصعبت األمرمن قول: والفتح

  .ال يتعذر عليه ما يريده، حىت لو كان قرن الشمس ماء ألورد خيله منه: يقول

  مماتاً، وسماه الدمستق مولداً  سمى ابن الدمستق يومه لذلك

 أي أنه أسر: لذلك إشارة إىل البيت الذي قبله: اهلاء يف يومه البن الدمستق، ويف مساه لليوم، وقوله

ابن الدمستق، ألنه يصل إىل كل أمر صعب خبيلة، فسمى ابن الدمستق اليوم الذي أسر فيه مماتاً؛ ألنه 
مولداً؛ ألنه قد جنا من القتل واملوت، فكأنه ولد يف ذلك : دنا من املوت، وأيس من احلياة، ومساه أبوه

  .اليوم، أو كأنه عاد إىل الدنيا، بعد أن خرج منها

 لقد أدناك ركض وأبعدا ثالثاً؛  رض آمٍدسرت إلى جيحان من أ

  .ر يف بالد آمد مسافته بعيدة: جيحان

لقد : مث قال. سريت من آمد إىل جيحان يف ثالث ليال، مع بعد املسافة بينهما، قاله متعجباً: يقول
  .أدناك الركض من جيحان؛ وأبعدك من آمد

من جيحان؛ خمافةً منك، فيكون مفعول أدناك من جيحان، وأبعد أولئك القوم : وعن ابن جين قال
  .أبعد حمذوفاً

  جميعاً ولم يعط الجميع لتحمداً  وأعطاك ابنه وجيوشه فولّى

وىل الدمستق ملا رآك، وأسلم ابنه وجيشه إليك، ومل يعط مجيع ما قلت لتحمده عليه؛ ألنه مل : يقول
  .قهراً وقسراً:  منهيعطك عن طيب نفس واختيار منه حىت حتمده، ولكن كان ذلك على رغم

  وأبصر سيف اهللا منك مجردا  عرضت له دون الحياة وطرفه

ملا رآك غلب على قلبه اخلوف، وعلى عينه احلرية، فلم تر عينه غريك، وحلت بينه وبني حياته، : يقول
  .فصار كامليت؛ لبطالن حواسه

  .ينه وبني طريقه إىل احلياةوطرقه أي حلت ب: وروى. وجعله سيف اهللا؛ ألنه جماهد يف سبيله ودينه
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  ولكن قسطنطين كان له الفدا  طلبت زرق األسنّة غيره وما

  .ميد: يقصر، وإذا كسر: الفدا إذا فتح

  .مل تطلب الرماح إال الدمستق ولكن جنا هو وصار ابنه فداًء له: يقول

  وقد كان يجتاب الدالص المسردا  يجتاب المسوح مخافةً فأصبح

. الدرع الصافية البارقة: والدالص. مجع مسح: واملسوح. بس املسوح ويدخل فيهاأي يل: جيتاب

  .احملكم النسج: واملسرد

إن الدمستق ملا جنا ترهب خوفاً من سيف الدولة، ولبس املسوح السود، وقد كان يلبس : يقول
  .الدروع ويباشر احلروب فترك ذلك

   مشى أشقر أجرداوما كان يرضى  به العكّاز في الدير تائباً ويمشي

  .والدير للرهبان، كالصوامع للعباد. العصا: العكاز، والعكازة

    

ملا عجز عن املقاتلة كانت حتمله العصا يف الدير؛ ألنه قد ضعف ومرض خوفاً، وأظهر التوبة، : يقول
يكون أصرب على : وكان قبل ذلك ال يرضي أن حيمله الفرس األشقر األجرد، ألنه على ما يقال

  .ريالس

  جريحاً وخلّى جفنه النّقع أرمدا  تاب حتّى غادر الكر وجهه وما

مل يتب اختياراً وزهداً يف الدنيا، ولكن ملا تركت وجهه جرحياً، وأسرت ابنه، وجعل الغبار عينه : يقول
  .أرمد، خاف على نفسه فترهب

  ترهبت األمالك مثنى وموحدا  كان ينجي من علي ترهب فإن

 كان كل من يترهب ينجو من سيف الدولة، فإن مجيع امللوك يترهبون اثنني اثنني، وواحداً إن: يقول
  .واحداً ومثىن وموحد نصب على احلال

 له ثوباً من الشّعر أسودا يعد  وكّل امرٍئ في الشّرق والغرب بعدها

  .أي يعد لنفسهبعد الوقعة واهلاء يف له المرئ، : وقيل. أي بعد حالة الدمستق: وكل امرئ بعدها

 جيعل لنفسه مسحاً أسوداً -  يف الشرق والغرب - إن كان ينجيه ترهبه، فكل أحد بعد هذا : يقول
  .يعين ال ينفعه ذلك. ليلبسه

  وعيد لمن سمى وضحى وعيدا  لك العيد الّذي أنت عيده هنيئاً
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  .ت العيد لك هنيئاًأي ثب: رفع بفعل مضمر يدل عليه هنيئاً: نصب على احلال، والعيد: هنيئاً

هنأك هذا العيد الذي أنت عيد له، ألنه يتجمل بك ويسر بكونك فيه، كما يتجمل الناس يف : يقول
  .العيد، وأنت أيضاً عيد لكل مسلم يرى هذا اليوم عيداً، فيضحي ويذكر اسم اهللا تعاىل يف أيامه

  . لكل مسلمأي عيد: أراد هذا العيد عيد لكل من مسى وضحى، وجعله عيداً: وقيل

  تسلّم مخروقاً وتعطي مجددا  وال زالت األعياد لبسك بعده

  .ال زلت بعده تلقى أعياداً كثرية وتلبسها، فإذا أبليت عيداً ملبوساً، لبست عيداً جديداً: يقول

 كنت فيهم واحداً كان أوحدا كما  فذا اليوم في األيام مثلك في الورى

لتك من األنام، فهو سيد األيام وأوحدها، كما أنك أوحد الناس هذا اليوم يف األيام مبرت: يقول
  .وسيدهم

 يكون اليوم لليوم سيدا وحتّى  هو الجد حتّى تفضل العين أختها

أراد ا العني : البخت يسعد كل شيء، حىت األيام، فيصري اليوم سيدا لليوم، والعني قيل: يقول
العينني أفضل من األخرى؛ ملا يلحق األخرى من اآلفة أن البخت رمبا جيعل إحدى : يعين. احلقيقية

  .أراد بالعني قول القائل هذا عني الشيء: وقيل. والنقص فتصري دوا

 تفضل إحدامها على - وإن كانا من جنس واحد -أي قد يكون عينان من ثوبني أو درتني وغريمها 
  .األخرى؛ ملا هلا من احلظ، فتكون أوقع يف النفس وأعظم للحظ

  أما يتوقّى شفرتي ما تقلّدا  من دائٍل أنت سيفه واعجباًف

  .صاحب الدولة: الدائل

  ! حيث جعلك سيفه، كيف ال خيافك فأنت أقوى منه سلطانا ؟! ما أعجب أمر اخلليفة : يقول

 الضرغام فيما تصيدا تصيده  ومن يجعل الضرغام للصيد بازه

ألن األسد ال ! ه، كان قد وضع الشيء يف غري موضعه يقول أنت كاألسد، فإذا جعلك اخلليفة باز
يصيد ألحد، وإمنا يصيد لنفسه، فمن جعله بازه كان آخر أمره أن يعطف عليه يوماً فيجعله من مجلة 

  .صيده، فكذلك اخلليفة، رمبا عطفت عليه فأقمته عن ملكه وقعدت مكانه، فيصري صيداً لك

أي تصيد : تصيده لكن محله على التقدمي والتأخري: لهومن شرط وجيعل جمزوم به وكان جيب جزم قو
  : الضرغام فيما تصيد، من جيعل الضرغام للصيد بازه كقول الشاعر

  إنّك إن تصرع أخاك تصرع
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مل جعلت من يف قولك ومن جيعل : قلت له: وقال أبو الفتح بن جين. أي إنك تصرع إن تصرع أخاك
، وضمنت الصلة معىن الشرط حىت ال تركب الضرورة، حنو شرطاً صرحياً ؟ وهال جعلته مبرتلة الذي

هذا يرجع إىل : فقال". الَِّذين ينِفقُونَ أموالَهم باللَّيلَ والنهاِر ِسراً وعالَِنيةً فَلهم أجرهم: "قوله تعاىل
الفاء يف قوله وأردت : معىن الشرط واجلزاء وإمنا جئت بلفظ الشرط صرحياً؛ ألنه أوكد وأبلغ، قال

  .تصيده وحذفتها وهذا جائز

 شئت كان الحلم منك المهنّدا ولو  رأيتك محض الحلم في محض قدرٍة

ولو شئت جعلت . أي أنك مع قدرتك الظاهرة تعامل اخلليفة باحللم: جيوز أن يكون متصالً مبا قاله
درة، ولو شئت جعلت أي حلمك عن اجلهال عن ق. مكان احللم السيف، وجيوز أال يكون متصالً به

  .مكانه سيفاً

    

  !ومن لك بالحر الّذي يحفظ اليدا ؟  قتل األحرار كالعفو عنهم وما

إذا قدرت على حر فعفوت عنه، فكأنك قتلته؛ ألنه ال يقدر بعد ذلك على حماربتك، حياًء من : يقول
ن لك أي من يطلب وم: وقوله! إحسانك إليه؛ ولكن أين ذلك احلر الذي حيفظ النعمة ويشكرها ؟

  .لك احلر الذي حيفظ اليد

  وإن أنت أكرمت اللّئيم تمردا  أنت أكرمت الكريم ملكته إذا

إذا أكرمت الكرمي وأحسنت إليه، فقد ملكته بإحسانك، وصار عبدك، وإذا أكرمت اللئيم : يقول
  .للؤم طبعهوظن أنك أكرمته خوفاً منه، فتمرد عند اإلحسان ! كفر نعمتك، ومل يشكر إحسانك 

  مضر، كوضع السيف في موضع النّدا  ووضع النّدى في موضع السيف بالعال

اإلحسان إىل من يستحق السيف، مثل اإلساءة إىل من يستحق اإلحسان، يف أن كل واحد : يقول
  .منهما يقدح بالعال ويضر بامللك وهذه األبيات تعريض باخلليفة

م موضوع يف غري موضعه، ألنه ال يعرف حق ذلك، ويعد إذعانك له مع قدرتك عليه، حك: يقول
  : ومثله آلخر. ذلك يداً عليه

 إحسانه ذنوب فكّل  من لم يكن للوصال أهالً

  كما فقتهم حاالً ونفساً ومحتدا  تفوق النّاس رأياً وحكمةً ولكن
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سا، وأكرمهم أنت أصوب الناس رأياً، وألطفهم حكمةً، كما أنك أحسنهم حاالً، وأشرفهم نف: يقول
  .أصالً

أنك تفعل ما هو يف الظاهر وضع الشيء يف غري موضعه، ولكن ال اعتراض عليك؛ ألن رأيك : ومعناه
  .أصوب اآلراء، فلعلك رأيت فيه ما خفي على غريك

إن معناه وضع الندى يف موضع السيف يضر بالعال، ولكنك ال تفعل شيئاً من ذلك، فال تضع : وقيل
  .، وكذلك السيف، ألن رأيك أصوب اآلراءالندى إال يف موضعه

  فيترك ما يخفي ويؤخذ ما بدا  يدقّ على األفكار ما أنت فاعٌل

إن ما تفعله من املكارم والعجائب ال حتيط به أفكار الشعراء، فيذكرون ما ظهر هلم، ويتركون : يقول
  .ما خفى عيهم

  دافأنت الّذي صيرتهم لي حس  أزل حسد الحساد عنّي بكبتهم

أزل عين حسد احلساد، بأن تكبتهم وتذهلم، باالزدياد يف اإلحسان إيل والرفع من مرتليت : يقول
لديك، فإنك أنت الذي جعلتهم حساداً يل، إذ أعطيتين وقربت مرتليت عندك، حىت حسدوين على 

  .ذلك

  ضربت بنصٍل يقطع الهام مغمدا  شد زندي حسن رأيك في يدي إذا

 منك، وأعنتين حبسن رأيك، فال أبايل حبسد احلساد، بل أقتلهم بأهون سعي، فعرب إذا قربتين: يقول
  .الذي ال يعمل: عن ذلك باملغمد

  فزين معروضاً وراع مسددا  أنا إالّ سمهري حملته وما

  .املشرع: املسدد

أعداءك يف إمنا أنا مجال جملسك، وزين حضرتك، وأنا لك مبرتلة الرمح، حتمله يزينك، ويردع : يقول
  .حربك، كذلك أنا أنشر مكارمك وأزين جملسك وإذا محلتين إىل القتال قاتلت أعداءك

  إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا  الدهر إالّ من رواة قالئدي وما

  .القصائد، وقد رويت أيضاً: أراد بالقالئد

 وبقى على األيام، فصار كأن إن الدهر من مجلة رواة قصائدي، فإذا قلت شعراً سار يف اآلفاق: يقول
  .أي الناس كلهم يروون شعري وينشدونه. أراد به أهل الدهر: وقيل. الدهر يرويه وينشده

  وغنّى به من ال يغنّي مغردا  فسار به من ال يسير مشمراً
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يسري بشعري من ليس عادته السري، يهديه إىل غريه، وكذلك يغين به تطريباً وتغريداً من مل : يقول
كن شأنه الغناء، حلسنه وموافقته للطباع، فيحمل كل سامع على االستماع، وحيمل كل أحد على ي

  .اإلنشاد

  بشعري أتاك المادحون مرددا  إذا أنشدت مدحاً فإنّما أجزني

  .بشعري: منصوب على احلال من قوله: مردداً

ا، ألم أخذوا املعاين من إذا أنشدك الشاعرون املدائح فأعطين اجلائزة، فإين أحق منهم : يقول
  .شعري ورددوها فيك، فكأم أتوك بشعري ونسبوه إىل أنفسهم

وروى أن شاعراً مدح الصاحب بقصيدة سرق فيها أبياتاً من شعره، فوقع على ظهرها هذه بضاعتنا 
  .ردت إلينا

  أنا الصائح المحكي واآلخر الصدي  كّل صوٍت بعد صوتي فإنّني ودع

  .لشاعر احملكي بدل الصائحأنا ا: وروى

ال تلتفت إىل الشعراء غريي؛ ألم يسرقون أشعارهم من أشعاري، فأنا الصائح الذي حيكي : يقول
  .صوته، وهم كالصدى

  .معناه ال تسمع إىل قول غري قويل، فإن ما عداه هذيان، كالصدى من الصياح: وقيل

    

 ماك عسجداأفراسي بنع وأنعلت  تركت السرى خلفي لمن قّل ماله

أغنيتين بعطاياك، حىت قعدت عن السرى طلباً للغىن، وتركت السرى ملن هو قليل املال، وكثر : يقول
إن سيف : من كثر ذهبه طلي به استه وقيل: وهذا كما قيل يف املثل. يل الذهب حىت أنعلت به خيلي

  .الدولة كان وهب له فرساً منعالً بالذهب فذكره

  ومن وجد اإلحسان قيداً تقيداً  بةًنفسي في ذراك مح وقيدت

  .نصب ألنه مفعول له: حمبةً

  .أحسنت إلي، فأقمت عندك، وصار إحسانك لي قيداً يمنعني عن األسفار: يقول

 على بعٍد جعلنك موعدا وكنت  إذا سأل اإلنسان أيامه الغنى

إذا بلغت سيف الدولة : أليامقالت له ا. إذا طلب أحد من األيام أن تعينه، وكنت بعيداً عنه: يقول
وكنت على بعد إشارة إىل أن هذا الوعد من األيام إمنا يكون ملن بعد عنك، فأما : وقوله. استغنيت
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  .القريب فقد أغنيته فال حيتاج إىل السؤال

وجرى ذكر ما بني العرب واألكراد من الفضل، فقال سيف الدولة ما تقول وحتكم يف هذا يا أبا 
  : الطيب ؟ فقال

  إن كنت عن خير األنام سائالً

  فخيرهم أكثرهم فضائال

وفضائال . إن كنت تسألين عن خري الناس، فإن خريهم من كانت فضائله أكثر، مث بني من بعد: يقول
  .نصب على التمييز

  من أنت منهم يا همام وائال

  الطّاعنين في الوغى أوائال

مؤنثة؛ والطاعنني، وما بعده خرب، ألنه صفة لوائل وهي مل يصرف وائل ألنه اسم القبيلة، فهي معرفة 
  .نصب على املدح: وقيل. يف موضع جر

خري الناس العرب الذين أنت منهم يا سيد وائل، وهم الذين يطعنون يف احلرب أوائل اخليل يف : يقول
 والصدور، الوجوه. أراد باألوائل: وقيل. املعركة، فهم الشجعان ألنه يسبق إىل الطعان إال الشجاع

  .أي أم يطعنون وجوه األعداء وصدورهم، فيكون نصباً على املفعولية

  .ونصبه حينئذ على احلال. أي يتقدمون إىل األقران. معناه أم يطعنون األبطال أوال: وقيل

  والعاذلين في النّدى العواذال

  قد فضلوا بفضلك القبائال

  .عطف على الطاعنني: العاذلني

ذهلم العواذل على السخاء عذلوهن على عذهلن، مث بني أن قبيلته قد فضلوا سائر القبائل إذا ع: يقول
  .بسبب فضله ومآثره

وجلس سيف الدولة لرسول ملك الروم يف صفر سنة ثالث وأربعني وثالث مئة فحضر أبو الطيب 
  : فوجد دونه زمحة شديدة، فثقل عليه الدخول فاستبطأه سيف الدولة فقال ارجتاالً

  ال يصدق الوصف حتّى يصدق النّظر  لذا اليوم وصفٌ قبل رؤيته لمظ



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        666

  .خربه: ظلم نكرة مفيدة، والوصف

إن وصفت هذا اليوم قبل مشاهدة احلال فقد ظلمته، ومل أقدر على وصفه على احلقيقة إال بعد : يقول
  .تعظيماً لليوم، وأنه ال حييط به العيان: املشاهدة، وإمنا قال ذلك

  إلى بساطك لي سمع وال بصر  يش حتّى لم يجد سبباًالج تزاحم

أي ازدحم اجليش عليك، حىت مل يبنك بصري من كثرة الناس يف بساطك، وكثرت األصوات حىت مل 
  .أمسع كالمك

 وعياني كلّه خبر معايناً،  فكنت أشهد مختص وأغيبه

شاهدة احلال، وكتب معايناً، وكان كنت حاضراً، وكأين كنت غائباً؛ لالزدحام، فلم ميكنين م: املعىن
  .عياين خرباً؛ لشدة الزمحة وكثرة الناس

 عفوك عنه عنده ظفر ألن  اليوم يرفع ملك الروح ناظره

إذا أجبته إىل الصلح أمن وزال منه اخلوف، فريفع طرفه؛ ألن عفوك عنه يقوم له مقام الظفر يف : يقول
  .هذه املرة

   يزال على األمالك يفتخرفما  أجبت بشيٍء عن رسالته وإن

  .إن كتبت إليه جواب كتابه، افتخر بذلك على ملوك زمانه، وتشرف به على مجيع أقرانه: يقول

  من السيوف وباقي النّاس ينتظر  استراحت إلى وقٍت رقابهم قد

استراحت ذا الصلح رقاب الروم عن السيوف، وانتظر سيوفك باقي الناس من األعداء؛ : يقول
م كانوا آمنني ما دمت مشتغالً بغزو الروم، فاآلن خيافونك أن تقاتلهمأل.  

  لكي تجم رءوس القوم والقصر  تبدلها بالقوم غيرهم وقد

  .نصب بتبدهلا: وغريهم. هم الروم. اهلاء يف تبدهلا للسيوف، والقوم

ب السيوف، وهذا تبدل سيوفك وتنقلها من رقاب الروم إىل غريهم، لتستريح رقام من ضر: يقول
عادتك إذا أدمت القتل يف قوم وأقللتهم تقلب سيوفك إىل قوم آخرين لترحيهم، فإذا كثروا واجتمعوا 

  .عاودم القتل وأبدم

    

 لكفّك ثاٍن ناله المطر جود  تشبيه جودك باألمطار غاديةً
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 جودك، ثانياً منك إذا شبهنا جودك باألمطار، وصار ذلك مدحاً للمطر، وكأن هذا، تشبيه: يقول
  .نصب على احلال من األمطار: على املطر وغادية

 تكسب منها نورها القمر كما  تكسب الشّمس منك النّور طالعةً

  .نصب على احلال: طالعةً

أي أنك للشمس مشس، . الشمس تأخذ من نورك، كما أن القمر يأخذ من نور الشمس: يقول
  .كالشمس للقمر

ر جميء الرسول من عند ملك الروم، ودخلوه عليه، يف شهر ربيع األول سنة وقال أيضاً ميدحه ويذك
  .ثالث وأربعني وثالث مئة

 بها عن نفسه ويشاغل يرد  دروع لملك الروم هذي الرسائل

  .خربه: مبتدأ، ودروع: هذي الرسائل

شاغلك عن هذه الرسائل تقوم للملك مقام الدروع، حيفظ ا نفسه، ويرد املوت عنه، وي: يقول
  .قتاله، ويدفعك عن قصده، ريثما يرجع رسوله إليه

 ثناء سابغٌ وفضائل عليك  هي الزرد الضافي عليه ولفظها

  .السابغ التام: حلق الدروع، والضايف: الزرد

ولفظها ثناء عليك . هذه الرسائل دروع سابغة، يلبسها ملك الروم؛ يدفع ا عن نفسه: يقول
  .وع له من حيث الباطن، وثناء لك من حيث الظاهروفضائل لك، فكأا در

  وما سكنت مذ سرت فيها القساطل  اهتدى هذا الرسول بأرضه وأنّى

  .واهلاء يف بأرضه للرسول ويف فيها ألرضه. هو الغبار: مبعىن كيف وأين، والقساطل: أىن

رب، وما سكن بعد بغبار اخليل وقتام احل! كيف اهتدى هذا الرسول يف طرقه وهي مظلمة ؟: يقول
  ! ذلك الغبار 

  !ولم تصف من مزج الدماء المناهل ؟  أي ماٍء كان يسقى جياده ومن

  .موضع الشرب من الوادي، وأصله النهل: املنهل

  .من أي ماء كان يسقى خيله، وكل ماء كان ممزوجاً بدما القتلى: يقول

  فاصلوتنقد تحت الذّعر منه الم  يكاد الرأس يجحد عنقه أتاك
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أتاك هذا الرسول، وقد امتأل قلبه ذعراً، مما شاهد من إيقاعك بأصحابه، حىت يكاد رأسه جيحد : يقول
أي يفارقه، وتنقد مفاصله وتتقطع، من عظم خوفه منك؛ مما شاهده وحتقق من عاداتك يف : عنقه
  .قتلهم

  إليك إذا ما عوجته األفاكل  يقوم تقويم السماطين مشيه

: رفع ألنه فاعل يقوم ومفعوله: والتقومي.  صفان من الرجال ميتدان بني يدي السلطان:السماطان

  .مجع األفكل، وهو الرعدة: مشيه، واألفاكل

  .كان يرتعد عند مشيه إليك، فقوم مشيته تقومي السماطني: يقول

  سميك والخّل الّذي ال يزايل  العينين منه ولحظه فقاسمك

  .السيف: مسيك، واملراد به: وفاعل قامسك. أي حلظ الرسول:  حلظهأي من الرسول، وكذلك: منه

قسم سيفك عيين الرسول بينك وبينه، فكان ينظر بإحدى عينيه إليك، وباألخرى إىل سيفك، : يقول
  .ألنه كان خياف منك أن تأمر بقتله، ومن سيفك أن تقتله به

ر إىل مسيك خاف بأسه، فقسم عينيه أو كان ينظر إليك ويرى كرم أخالقك فيطمع يف عفوك، وإذا نظ
  .هو خليلك الذي ال يزايلك: بينكما، ءيرجو وخياف، وهذا السمى

زق مطمعزق والرمنه الموت والموت هائل وأبصر  وأبصر منك الر 

إذا نظر إليك طمع يف احلياة؛ مبا يشاهد من خمايل جودك، وأمل عفوك، وإذا نظر إىل سيفك : يقول
  .والواو يف قوله والرزق مطمع واملوت هائل للحال. ا هاله من هيبتكعاين فيه املوت، مل

معناه رأى أرزاق كثري من الناس حتت يديك، فأطمعه ذلك يف أن يكون من مجلة القوم، ورأى : وقيل
  .حتف كثري منهم بسيفك، فهاله ذلك

  .وهذا البيت يدل على املعىن الثاين الذي ذكرناه يف البيت الذي قبله

  وكّل كمي واقفٌ متضائل  ماً قبل األرض قبلهك وقبل

  .وكل كمي للحال: والواو يف قوله. هو املنقبض: املخفي شخصه من اجلنب والفزع، وقيل: املتضائل

ملا وصل الرسول إليك قبل أوالً األرض بني يديك، مث قبل كمك، واألبطال قيام بني يديك، قد : يقول
  .م إجالالً لكتضاءلوا هيبة لك، وأخفوا أنفسه

  همام إلى تقبيل كمك واصل  وأسعد مشتاٍق وأظفر طالٍب
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  .خربه: عطف عليه، ومهام: وأظفر. مبتدأ: أسعد

ملك وصل إىل تقبيل كمك هو أسعد مشتاق وأظفر طالب حلاجة، وال مزيد على ما ناله من : يقول
  .الشرف

ماح الذّ  تمنّاه الشّفاه ودونه مكانوابلصدور المذاكي والر  

    

إن كمك وتقبيله، مكان تتمىن الشفاه الوصول إليه، وتريد امللوك تقبيله ولكنهم ال يصلون : يقول
  .إليه

  عليك، ولكن لم يخب لك سائل  بلّغته ما أراد كرامةٌ فما

  .فاعل بلغته، واملفعول األول اهلاء والثاين ما: كرامة

ك كرامته عليك؛ ألنه كافر وأنت تبغضه وتستخف مل يبلغ الرسول إىل ما بلغه من تقبيل كم: يقول
  .به، ولكن ملا سألك أن متكنه من ذلك مل ختيبه، إذ عادتك أال ختيب سائلك

  إليك العدى واستنظرته الجحافل  منه همةً بعثت به وأكبر

  .أكرب بالرفع والنصب: روى

ت كبرية يف قدومه عليك، فأكرب على أن مهة الرسول وإن كان: على أنه اسم املبالغة واملعىن: فالرفع
: مهة منه، العدى حيث بعثوا به إليك، وسألوه أن يؤخر عنهم القتال؛ لشغله إياك عنهم، واالستنظار

  .طلب النظر، وهو التأخري

رب رسول أكرب من هذا الرسول : أن يكون امساً كاألول ومعناه: أحدمها: حيتمل معنيني: والنصب
 رسوالً، واستنظرته اجلحافل، كما استنظرت هذا الرسول، مث رجع إليهم مهة، وأعلى منه قدراً، جاءك

  .فعلى هذا يكون البيت الذي بعده من متامه. وهو يعذهلم على خمالفتهم أمرك

أن العدى أكربوا : واملعىن. أن يكون أكرب فعالً ماضياً، وفاعله العدى ومهة مفعوله: واملعىن الثاين
سول إليك، وأقدمته على الدنو منك، واستنظرت هذا الرسول اجلحافل واستعظموا مهةً بعثت هذا الر

  على ما بيناه 

  وعاد إلى أصحابه وهو عاذل  من أصحابه وهو مرسٌل فأقبل

هذا الرسول جاء من أصحابه رسوالً، مث عاد إليهم يعذهلم على ترك طاعتك؛ ملا رآه من عظم : يقول
  .شأنك
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   الرحمن والمجد صاقلوطابعه  في سيٍف ربيعة أصله تحير

  .ابن نذار، وإليه ينسب سيف الدولة: ربيعة

ملا رآك حتري فيك؛ ألنه رأى سيفاً ال كالسيوف، إذ السيف أصله احلديد، وطابعه احلداد، وصاقله 
  .الصيقل، وأنت أصلك من ربيعة، والرمحن طابعك، واد صاقلك

  ألناملوال حده مما تجس ا  وما لونه مما تحصل مقلةٌ

لون هذا السيف ال يدركه النظر، وال حتققه املقلة، وال ميكن الناظرين أن ميلئوا أعينهم منه، : يقول
فتحري هذا . هيبةً له، وكذلك ليس حده مما ميكن أن خيترب باللمس كما حيس ويضبط سيف احلديد

  .الرسول يف سيف هذه صفته

  ت به والمراسلعليها وما جاء  عاينتك الرسل هانت نفوسها إذا

  .الرسالة: وما جات به. الرسل: والرسل. ملك الروم: املراسل

إذا رأتك الرسل استحقروا أنفسهم، واستحقروا ما جاءوا به من الرسالة، واستحقروا : يقول
  .صاحبهم الذي أرسلهم إليك؛ ملا يرون من هيبتك وعلو شأنك

  لديه الطّوائلوما ترجى لديه  رجا الروم من ترجى النّوافل كلّها

هو سيف الدولة يرجى منه كل عطية وصلة، ويوصل إىل : ومن ترجى. العطايا، واحدا نافلة: النوافل
  .كل مراد، إال إدراك الثأر، فإنه ال يوصل إليه منه

 فعلوا ما القتل واألسر فاعل فقد  فإن كان خوف القتل واألسر ساقهم

لح واألمان، هو اخلوف من القتل واألسر، فقد فعلوا يف إن كان الذي ساقهم إليك لطلب الص: يقول
جميئهم إليك ما يفعله األسر والقتل، من الذل واالستكانة؛ ألم إمنا جاءوك خوفاً، فصاروا مقتلني 

  .مأسورين

  وجاءوك حتّى ما تزاد السالسل  فخافوك حتّى ما لقتٍل زيادةٌ

  .ما نفي يف املوضعني

 مقام القتل، فليس للقتل زيادة على ما أصام، وكذلك جاءوك خوفهم منك قام هلم: يقول
مستسلمني يف أمرهم طائعني كاألسارى، حىت ال حيتاج معهم إىل السالسل؛ ألن األسري إمنا يشد إذا 

  .خيف عليه اهلر

  : واملصراع األول مثل
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  ودعه فإن الخوف ال شك قاتله  فأعلمه بأنّك ساخطٌ وإالّ

 بحر والملوك جداول كأنّك  إليك مصيرهكّل ذي ملٍك  أرى

كل ملك يصري إىل حضرتك، وينضاف ملكه إىل مملكتك، فكأنك حبر وهم جداول تنصب إىل : يقول
  .البحر

طلٌّ وطلّك وابل فوابلهم  إذا مطرت منهم ومنك سحائب 

  .أضعفه: والطل. أشد املطر: الوابل

طاياهم إذا قيست إىل عطاياك قليل، مبرتلة الطل إنك تزيد على امللوك يف كل حال، فكثري ع: يقول
  .من الوابل، وقليلها منك إذا قيس إىل عطاياهم كثري، كالوابل من الطل

متى استوهبت ما أنت راكب فإنّك نازل وقد  كريم ،لقحت حرب 

  .اشتدت: لقحت حرب

    

 لرتلت عنه ووهبته أنت كرمي حبيث لو سألك سائل يف شدة احلرب فرسك الذي أنت راكبه،: يقول
  ! له 

النّاس ما أنا قائل  أذا الجود أعط النّاس ما أنت مالك وال تعطين 

  .أي يا ذا اجلود، واأللف للندى: أذا اجلود

  .الشعر الذي أقوله ال يشركين فيه أحد: يقول

  .أراد ال تقبل منهم: وقيل

من القصد ملكان . م ما اختص بهيا ذا اجلود أعط الناس ما أنت مالك من املال، وال تعطه: يقول
  .يسرقونه من شعري يف مدائحك، وال تعطهم عليه اجلائزة، فإين أنا القائل لذلك يف احلقيقة

  .أراد ال متكن الناس من مكارمك اليت أذكرها يف شعري، بل كن أبداً متفرداً ا: وقيل

  .معناه ال حتملين على مدح غريك، فتكون قد تركت شعري للناس: وقيل

  .أراد ال متكن الناس من شعري فيسرقوا معانيه ويفسدوه: وقيل

وهذا ال معىن له، إذ ال معىن لسؤاله إياه ستر شعره، ومنعهم من سرقة معانيه؛ ألن ذلك يكون سؤاالً 
  .لكتمان فضله، وطلباً إلخفاء ذكره

  !ضعيفٌ يقاويني قصير يطاول ؟  كّل يوٍم تحت ضبني شويعر أفي
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  .من الطول: ويطاول. من القوة: ويقاويين. ، وهو ما حتت اليد من اجلنباحلضن: الضنب

ال أزال أرى كل يوم شويعراً هو ضعيف، ومع ذلك يفاخرين يف القول، وهو قصري يطاولين : يقول
  .بقصره، أي يباريين وال يقاومين

  .الدولةأراد غريمها من شعراء سيف : وقيل. بابن نباتة: هذا تعريض بالنامي، وقيل: وقيل

  وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل  بنطقي صامتٌ عنه عادٌل لساني

لساين مع كوين ناطقاً قادراً على الكالم صامت عن هذا الشويعر، وعادل عنه لقلته وقلة : يقول
يعين أضحك منه يف نفسي وإن مل . وقليب ضاحك منه ومن جهله مع صميت عن إجابته. مبااليت به

  .أنطق بالكالم

  وأغيظ من عاداك من ال تشاكل   من ناداك من ال تجيبهوأتعب

  .ال جتيبه ولقوله بعده من عاداك: املعاداة وناداك أوىل لقوله: أيضاً من ناوأك من املناوأة وهي: وروى

أشد الناس تعباً يف ندائه من ناداك وأنت ال جتيبه، بل جتعل السكوت جوابه، وأشدهم غيظاً من : يقول
  . يف العمل، فيعجز عن مقاومتكعاداك وهو دونك

  .أراد إذا دعاك من هو دونك غاظك ذلك منه: وقيل

  بغيض إلي الجاهل المتعاقل  التّيه طبى فيهم غير أنّني وما

  .وعدمي. أي عاديت: وطىب. الكرب: التيه

عقل ليس دائي الكرب، ومل يكن ترك جوابه كرباً وتيهاً، غري أين أبغض اجلاهل املتكلف لل: يقول
  .والفضل، وكرهت جماوبته رفعاً لنفسي عن مقاومته

  وأكثر مالي أنّني لك آمل  تيهي أنّني بك واثقٌ وأكثر

أكثر تيهي أين واثق بك؛ ألنك ال تقبل على قول حاسد، وال خيفي عليك متويه مموه، وأنك : يقول
رجائي فيك، إذ ال ختيب وأكثر مايل، هو أملي إياك و. تعرف فضلي فتوفيين ما أستحقه من املرتلة

  .آمليك

  يعيش بها حقٌّ ويهلك باطل  لسيف الدولة القرم هبةً لعّل

  .أي نشاطاً واهتزازاً: هبةً

أرجو أن يكون منه هزة يف أمري مع غريي من الشعراء الذين ينازعون فضلي، ليظهر احلق : يقول
  .، فأستريح منهمويهلك الباطل، وهو التمويه والكالم املسروق، أو يقتل أعدائي
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وهو : أراد لعل له هزة وحركة يأخذ ا الروم كلها فيهلكها، فينصر فيها احلق، ويهلك الباطل: وقيل
  .الكفر

  وهن الغوازي السالمات القواتل  عداه بالقوافي وفضله رميت

ه القوايف رميت أعداءه بقصائدي يف سيف الدولة، وفضله فيها، فقتلتهم ا حسداً وغيظاً، وهذ: يقول
  .أسلم من اخللل والفساد من السيوف والرماح؛ ألم مل جيدوا يف شعري مطعناً، وال لفضائله مدفعاً

  ولو حاربته ناح فيها الثّواكل  زعموا أن النّجوم خوالد وقد

الناس يزعمون أن النجوم خملدة ال يلحقها فناء، وليس كما زعموا، فإا لو حاربته لقتلها : يقول
  .ح عليها من يثكلهاونا

  .إا خوالد: أراد لو قصدته بنحس ألبطل حنوستها وأفناها، فيبطل قول من قال: وقيل

 لو أنّه المتناول وألطفها  وما كان أدناها له لو أرادها

  .إن النجوم تقرب له إذا أرادها، غاية القرب، ولو أراد أن يتناوهلا لكانت أقرب األشياء إليه: يقول

 لثّمته بالغبار القنابل إذا   كّل ناٍء على الورىقريب عليه

  .أي شدت عليه اللثام: ولثمته. مجع القنبلة وهي اجلماعة من اخليل، قدر اخلمسني فصاعد: القنابل

    

إذا رام مراماً بعيداً سهل عليه الوصول إليه إذا دخل احلرب والتثم بغبار خيله، وإن كان بعيدا : يقول
  .على من سواه

  وليس لها وقتاً عن الجود شاغل  شرق األرض والغرب كفّه تدبر

  .وقت فيكون اسم ليس وشاغل صفته: وروى. وقتاً نصباً على الظرف: روى

إن كفه تدبر شرق األرض وغرا، وال يشغلها عن اجلود شاغل وقتاً يعين أنه مع شغله بتدبر : يقول
أنه ميلك األرض، وليس وقت يشغله عن : األرض، ال يشتغل عن اجلود ساعة واحدة، وعلى الرفع

  .اجلود

  فمن فر حرباً عارضته الغوائل  هراب الرجال مراده يتّبغ

نصب ألنه مفعول له، : وحرباً. ضمري سيف الدولة: الدواهي، وهي مجع غائلة، وفاعل يتبع: الغوائل
  .أصله من حرب فحذف من ونصبه: وقيل

لباً لكل من هرب منه، فمن فر منه خوفاً من حماربته، عارضته إن سيف الدولة جيعل مراده طا: يقول
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  . الغوائل والباليا فأهلكته- من قبل سيف الدولة -يف طريقه 

أن مراده يتبع هراب الرجال ويطلبهم حىت يدركهم، : وجيوز رفع مراده فيكون هو فاعل يتبع ومعناه
  .فيكون اتبع وتبع مبعىن

 منه، حيثما سار نائل قّاهتل  ومن فر من إحسانه حسداً له

إن جوده عم األرض، فمن حسده على إحسانه وهرب إىل موضع ال يرى فيه إحسانه وال : يقول
يسمع به، رأى منه يف كل مكان نائالً، ومسع حيثما كان بذكر جوده وعطاياه، فال ميكنه الفرار منه 

  .أبداً

  شاملله كامالً حتّى يرى وهو   فتى ال يرى إحسانه وهو كامٌل

  .العام: الشامل

  .ال يرى إحسانه الكمل كامالً، حىت يكون مع كماله عاماً شامالً: يقول

 فتاها والمليك الحالحل فأنت  إذا العرب العرباء رازت نفوسها

فأنت قناها وروى فتاها : وروى. السيد: أي جربت، واحلالحل: رازت. القدمية: العرباء والعاربة
  .نفسها، واختربت أحواهلا، علمت أنك سيدها وكرميهاإذا جربت العرب أ: يقول

 والتفّت عليك القبائل بأمرك  أطاعتك في أرواحها وتصرفت

أي لو أمرا بقتل نفوسها ألطاعتك، وتصرفت العرب بأمرك، : إن العرب أطاعتك يف أرواحها: يقول
  .واجتمعت قبائلها عليك طاعة لك وانقياداً

  .قت بنسبك، وأنت الواسطة فيهمأراد أن أنسام أحد: وقيل

  وما تنكت الفرسان إالّ العوامل  أنابيب القنا مدد له وكّل

أي أسقطه على : نكته عن فرسه: أي تسقط، يقال: وتنكت. قدر ذراعني من أعاله: عامل الرمح
  .رأسه

سنان واألنابيب تكون مدداً لل. أنت من العرب كالسنان من الرمح، وهم كاألنابيب حتته: يقول
وهو الذي يتقدم يف احلرب، فكذلك تتوىل احلرب وتتقدم إليها : وعونا للرمح والغرض حيصل بالسنان

  .كالسنان

أريد وما تنكت : وما ينكت بالياء، فأىب أبو الطيب ذلك وقال: أردت أن أقول: قال ابن جين
: ال هند، فكذلك تقديرهما قامت إال هند، أي ما قامت امرأة إ: األنابيب فلذلك أنثت وهذه لغة يقال
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: ما تنكت أنبوبة الفرسان إال العوامل، واللغة اجليدة يف مثل هذا املوضع إضمار وتذكري الفعل، فيقال

  .وإضمار املؤنث أيضاً لغة. ما قام أحد إال هند

 انقياداً، القتضته الشّمائل إليك  رأيتك لو لم يقتض الطّعن في الوغى

  .اعتك اخلوف من طعنك، لقادهم إليك كرم مشائلكلو مل يقد الناس إىل ط: يقول

  من النّاس طراً علّمته المناصل  لم تعلّمه لك الذّّل نفسه ومن

من مل يذل لك : يعين. من مل يتعلم لك الذل يف اخلضوع من ذلة نفسه، علمه السيف ذلك: يقول
  .ومثله اآلخر. طائعاً ذل قهراً وجرباً

 وصل الرحم عضب مجرب يعلّمك  مرثٍدفإن لّم تصل رحم ابن عمرو بن 

  : وأنفذ سيف الدولة قول الشاعر، وهو أبو األسود الدؤيل

 قذى عينيه حتّى تجلّت فكانت  رأى خلّتي من حيث يخفى مكانها

  : وسأله إجازته فقال ورسوله واقف

 لحي أو حياةٌ لميت مماتٌ  لنا ملك ما يطعم النّوم، همه

  : أنه هلمته ال ينام، كما قال: مهه معناه: ما يطعم النوم مث ابتدأ فقال: همت الكالم عند قول

  يؤرقه فيما يشرفه الفكر

  .يعين ختليصهم من اهللكة، وإماتة األعداء: إن مهه مقصور على إحياء األولياء: مث قال

  إذا ما رأته خلّةٌ بك فرت  ويكبر أن تقذى بشٍء عيونه

    

أي فقره : يرى شيئاً مكروهاً تقذى به عينيه، ولكنه إذا رأته خلة اإلنسانهو أكرب من أن : يقول
  .وحاجته فرت اخللة منه وبعدت

رآى خليت فكانت يف عينيه كالقذى حىت : قال. فكأنه أراد أن يزيد على ما يف البيت؛ ألن الشاعر
  .قذاةأي مل يزل يتأمل ا حىت أزاهلا، كما يتأمل من تسقط يف عينه ال: أزهلا عين

  .هو أكرب من أن يرى شيئاً يؤمل عينيه، فهو يزيل خلة قاصده قبل أن يراه ويقذى هو ا: وهو يقول

 نداه الغمر سيفي ودولتي فإن  جزى اللّه عنّي سيف الدولة هاشٍم

فجزاه اهللا عين . قد أصبح جوده يل سيفاً أصول به على حوادث الدهر، ودوليت حسنت معها: يقول
  .الكثري: والغمر. لي وإسدائه النعم إيليف إحسانه ع
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وأحدث بنو كالب حدثاً بنواحي بالس فسار سيف الدولة خلفهم وأبو الطيب معه، فأدركهم بعد 
ليال بني ماءين يعرفان بالغبارات واخلرارات من جبل النسر فأوقع م ليالً فقتل منهم وملك احلرمي، 

رجوعه يف مجادي اآلخرة من سنة ثالث وأربعني وثالث فأبقى وأحسن إىل احلرم فقال أبو الطيب بعد 
  : مئة

  وغيرك صارماً ثلم الضراب  راعياً عبث الذّئاب بغيرك

بغريك وقيل : نصب على احلال من الضمري يف قوله: وراعياً. الولوع بالشيء من غري معىن: العبث
مفعول مقدم، نصبه ثلم :  وغريك.احلافظ، ومسى األمري راعياً، حلفظه الناس: والراعي: على التمييز

وثلم الضراب صارماً : املفعول صارما وغري نصب على احلال، فيكون التقدير: وصارماً نعت له، وقيل
  .غريك، فلما تقدم نعت النكرة عليها انتصب على احلال

ط مثلك ال يعبث به أحد يف ممالكه، وإمنا يعبث بغريك من امللوك، الذين ال يقدرون على ضب: يقول
  .رعيتهم وحفظ نواحيهم

وجعل الذئاب والراعي مثال، فشبه بين كالب حني عدوا عليه بالذئاب إذا تعرضت للراعي وحاولت 
االختالس من غنمه، كذلك إذا كسر الضراب السيوف، فإمنا يكسر ما عداك منها، وال يعمل فيك 

  .بأي أنك ال متل من احلروب وال يؤثر فيك مداومة الضر: مع كونك سيفاً

راع، وهو : فكأنه قسم الناس ثالثة أقسام. أراد نوائب الدهر وكيد األعداء ال يعمل فيك: وقيل
: وهم بنو كالب وغريهم من الصعاليك وأهل الفساد، وغنم: سيف الدولة وسائر امللوك، وذئاب

  .وهم عامة الناس

  !فكيف تحوز أنفسها كالب ؟  أنفس الثّقلين طراً وتملك

كيف تقدر بنو كالب أن حيوزوا أنفسهم وحيصنوها بالفرار منك ؟ وأنت متلك : قولقبيلة ي: كالب
  ! أرواح الثقلني 

  يعاف الورد والموت الشّراب  تركوك معصيةً ولكن وما

  .الورود: والورد: أي يكره: يعاف

مل يفارقك هؤالء قصداً منهم إىل معصيتك، ولكن خافوا سطوتك وقتلك؛ ألن الشراب إذا : يقول
  .كان املوت، كره الورود عليه، فال لوم عليهم يف ذلك

  تخوف أن تفتّشه السحاب  طلبتهم على األمواه حتّى
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وإمنا ! مل يبق ماء يف املفازة إال طلبتهم عليه، حىت ظن السحاب أنك ترقى إله وتطلبهم فيه : يقول
  .ياه، وهذا مبالغة عظيمةذكر السحاب ألنه حيتمل املاء، فجعله من مجلة األماكن اليت تضمن امل

  تخب بك المسومة العراب  ليالياً ال نوم فيها فبتّ

  .اخليل املعلمة: واملسومة. من اخلبب، وهو أرفع السري: ختب

  .إنك مل تنم ليايل تسري يف طلبهم، تسرع بكم خيل عراب: يقول

كما نفضت جناحيها العقاب  الجيش حولك جانبيه يهز  

ملك الطري، : العقاب: وقيل.  ميينه ويساره واهتزازه، جبناحي عقاب يف طريااشبه سري اجليش عن
فشبه سيف الدولة بالعقاب؛ لكونه ملكاً، إال أنه شبهه به يف حال ما يكون يف قلب العسكر والعسكر 
حوله يضطرب ويتحرك مينة ويسرة، وجعل أصحاب اليمني أحد جناحيه، وأصحاب الشمال جناحه 

  . يف الوسط، كالعقاب اليت نفضت جناحيهااآلخر، وجعله

  أجابك بعضها وهم الجواب  عنهم الفلوات حتّى وتسأل

ما زلت تبحث عنهم فالة فالة، حىت وجدم يف بعض الفلوات، فكأنك كنت تسأل عنهم : يقول
  .الفلوات اليت كانوا فيها، فصاروا كاجلواب، ألنك أصبتهم

   والنّسب القرابندى كفّيك  عن حريمهم وفروا فقاتل

: والندى. أبلغ من القريب: والقراب. حقوقه، وما حيرم إضاعته من األهل والنساء: حرمي الشيء

  .معطوف عليه: والنسب. فاعل قاتل

    

إن ندى كفيك ونسبك القريب من هؤالء، قام هلم مقام من يقاتل عن حرميهم حني فروا وإمنا : يقول
دولة وهم، ينتسبون إىل أصل واحد، وهو معد بن عدنان وقد أثبت هلم قرب النسب؛ ألن سيف ال

  .أشار إليه

  وأنّهم العشائر والصحاب  فيهم سلفي معد وحفظك

مجع صحب : وقيل. الصحاب، مجع الصاحب، كقائم وقيام. النساب وهو أصل النسب: وروى
  . معد بن عدنانسلفي معد أي إم من قبل آبائهم وأمهام ينتسبون إىل: وقوله. ككعب وكعاب

قاتل عن حرميهم ندى كفيك والنسب القراب، وحفظك فيهم سلفهم يف معد، وأم عشائرك : يقول
  .وأصحابك
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  وقد شرقت بظعنهم الشّعاب  عنهم صم العوالي تكفكف

: والظعن. أي امتألت كما يشرق اإلنسان باملاء: وشرقت. أي تكف وتصرف عنهم: تكفكف

مجع شعب، وهو الطريق يف : ، وهي املرأة ما دامت يف اهلودج والشعابظعنية: النساء، الواحدة
  .اجلبل

رددت عنهم الرماح، وأمسكت عن قتلهم، ملا فروا منك وظفرت م وقد امتألت الشعاب : يقول
  .من نسائهم وأمواهلم

  وأجهضت الحوائل والسقاب  األجنّة في الواليا وأسقطت

وأجهضت أرهقت . لربذعة، تطرح على ظهر البعري مما يلي سنامهمجع ولية، وهي شبيهة با: الواليا
: واحلوائل. أي اسقطت: السري إذا أتعبه وأجهضت الناقة ولدها: وأتعبت حىت قامت، يقال، أجهضه

. الذكر منها: والسقب. وقيل احلائل األنثى من ولد الناقة. مجع احلائل وهي اليت مل حتمل يف سنتها

  . ما دام صغرياًوقيل السقب ولد الناقة

إم أمعنوا يف اهلرب خوفاً منك، وكانوا قد أردفوا نساءهم وراء اخليل وفيهم احلباىل، فأسقطن : يقول
أوالدهن يف الرباذع، على أعجاز اخليل، أو كن يركنب اإلبل فأسقطن األجنة على ظهور اإلبل، 

  .قها من اجلهد والعياءوتعبت اإلبل احلوائل والسقاب، فقامت ومل تقدر على السري، ملا حل

  .هو اإلسقاط، فمعناه أن النوق أسقطت أوالدها اإلناث والذكور: وإذا قلنا إن اإلجهاض

وعمرو في مياسرهم كعاب  في ميامنهم عمور وكعب  

جانبه األمين : وامليمنة. بنو عمرو، وبنو كعب، بطنان من العرب، عمرو بن كالب، وكعب بن ربيعة
  .األيسر: وامليسرة

نتقدم فنأخذ األمان، : رب عنه، وقوم: اختلفت كلمة هذين البطنني خوفاً منك فقال قوم: يقول
نتقدم وحنارب، وكانوا قبل ذلك يداً واحدة فاختلفوا حىت صارت عمرو عمورا، : وقال آخرون

  : وكعب كعاباً، ومثله قول معاوية ابن مالك

 عد ارتئاباالصدع ال ي وكان  رأيت الصدع من كعٍب جميعاً

 الشّنآن قد دعيت كعابا من  كعبها كعباً وكانت فأمسى

كانوا متفرقني متعادين فأصلحت بينهم، حىت عادوا إىل األلفة واالتفاق وصارت كلمتهم : يعين
  .واحدة
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  وخاذلها قريطٌ والضباب  خذلت أبو بكر بنيها وقد

. بطنان من بين كالب: والقريط. بابهنا قبيلة من بين كالب؛ فلهذا أنث، وكذلك الض: أبو بكر

  .وروى قريظ بالظاء والطاء

خذل بعض هؤالء بعضاً وتفرقوا، ملا أحسوا بطلبك إياهم، بعد أن كانوا جمتمعني على : يقول
  .حماربتك

  تخاذلت الجماجم والرقاب  إذا ما سرت في آثار قوٍم

دركهم وتضرب أعناقهم، وتفرق أنك ت: إذا سرت يف أثر قوم خذلت رقام رءوسهم يعين: يقول
رءوسهم من أجسادهم، إذا كان العنق يسلم رأسه والرأس يفارق جسمه خوفاً منك، فكيف ال 

  ! تتفرق القبائل وخيذل بعضهم بعضا ؟

 القالئد والمالب عليهن  فعدن كما أخذن مكرماٍت

  .ضرب من الطيب: املالب

 والطيب، مل يتعرض أحد هلن، بل رجعن إىل أهلهن إنك ملا أسرت نساءهم مبا عليهن من احللي: يقول
  .وعليهن ثيان وطيبهن

  .أراد أن كن بال قالئد وال عطر، فقلدهن سيف الدولة وطيبهن: وقيل

  !وأين من الّذي تولى الثّواب ؟  بالّذي أوليت شكراً يثبنك

يتهن من الصفح رجعن إىل أهلهن وهن يشكرنك على ما أول: أي جيزينك ويعوضنك يقول: يثبنك
أي أن الشكر ال يقابل ! اجلميل، واإلحسان اجلزيل، ولكن أين الثواب وشكرهن مجيل فعلك ؟

  .إحسانك وال يبلغ أن يكون جزاء له

  وال في صونهن لديك عاب  مصيرهن إليك شيناً وليس

، ألنك منهن ليس يف حصوهلن يف يدك عار هلن: روى شيناً وسبياً واألول أجود يف مقابلة عاب يقول
  .الصيانة، وهي كناية عن الستر: والصون. وهن منك، فصونك هلن كصون بعولتهن يف بيون

    

  غذا أبصرن غرتك اغتراب  وال في فقدهن بني كالٍب

إن إذا رأين غرتك وصرن عندك فال يضرهن فقدان أهلهن، وليس اغتراب وبعد، ألنك : يقول
  .منهن
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  تصيبهم فيؤلمك المصاب ؟  يتم بأسك في أناٍس وكيف

كيف تقدر على أن تعاقبهم وتوقع م ؟ فإنك إذا أصبتهم تأملت مبا يصيبهم من الضرر، : يقول
  .لكوم منك

جيوز أن يكون مصدراً كاإلصابة، وأن يكون مفعوال، وهذا البيت مثل قول احلارث بن : واملصاب
  : وعلة الذهلي

 ت يصيبني سهميرمي فإذا  قومي هم قتلوا أميم أخي

  ولئن سطوت ألوهنن عظمي  عفوت ألعفون جلالً فلئن

  : وحنو قول اآلخر

  لتألم مما عض أكبادهم كبدي  وإن عاديتهم وجفوتهم وإنّي

 الرفق بالجاني عتاب فإن  أيها المولى عليهم ترفّق

يردهم إىل طاعتك، أنت سيدهم فتجاوز عنهم، وال تعجل هلم يف العقوبة، فإن رفقك م : يقول
  .ويقوم هلم مقام اللوم

  إذا تدعو لحادثٍة أجابوا  عبيدك حيث كانوا وإنّهم

  .ترفق م وجتاوز عنهم، فإم عبيدك وقومك، مىت دعوم إىل حرب ونازلة أجابوك: يقول

  بأول معشٍر خطئوا فتابوا  وعين المخطئين هم وليسوا

عليك، غري أم تابوا وأذعنوا لك، كما أخطأ غريهم مث تاب، هم حقيقة املخطئني يف خروجهم : يقول
  .وليسوا بأول من فعل مثل ذلك

 حياتهم لهم عقاب وهجر  وأنت حياتهم غضبت عليهم

إن حيام بك، ألنك تعطيهم ما تقوم به حيام من املال، فإذا غضبت عليهم زالت عنهم : يقول
  .ذلك كاملوت هلمحيام، فكفاهم عقوبة أن تغضب عليهم، فإن 

  ولكن ربما خفي الصواب  جهلت أياديك البوادي وما

هي مجع بادية، وهم العرب الذين يرتلون البدو، فيكون : األيادي، النعم، واحدا يد، والبوادي قيل
أن أهل البدو، الذين هم بنو كالب مقرون بإحسانك : يف موضع الرفع، ألا فاعلة جهلت واملعىن

جاهلني نعمك عليهم، ولكن خفي الصواب عليهم حني قاتلوك، وكان ذلك سهواً منهم إليهم، غري 
  .من غري قصد
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الظاهرة من النعم أو املتقدمة منها، فهي صفة لأليادي يف موضع النصب، وسكن . البوادي: وقيل
رون أم ال ينك: الياء ضرورة، فيكون على هذا فاعل جهلت ضمري القبيلة اليت هي بنو كالب، يعين

  .نعمك الظاهرة املتقدمة إليهم

  وكم بعٍد مولّده اقتراب ؟  وكم ذنٍب مولّده دالٌل

كم ذنب يتولد من الدالل أي اإلفراط وجتاوز احلد وكم بعد يتولد من قرب إذا مل يكن معه : يقول
  .األدب ورعاية احلرمة

  .م إليكأم مل خيرجوا عليك إال ثقة منهم بقرابتك وتدلال بانتسا: واملعىن

  وحّل بغير جارمه العذاب  جره سفهاء قوٍم وجرٍم

  : وكم ذنب جينيه السفيه، فيعاقب به الربيء، ومثله قول بعض العرب: يقول

  إن الفتى بابن عم السوء مأخوذ

ةً الَ تِصيبن الَِّذين ظَلَموا واتقُوا ِفتن"وقوله تعاىل " أًِْلكُنا ِبما فَعل السفَهآُء ِمنا: "واألصل فيه قوله تعاىل
  ".ِمنكُم خاصةً

  فقد يرجو علياً من يهاب  هابوا بجرمهم علياً فإن

  .من يهابه، فحذف املفعول: أراد

  .إن هابوه لكونه مهيباً، فإم يرجون عفوه، لكونه كرمياً: يقول

 جلود قيٍس والثّياب فمنه  وإن يك سيف الدولة غير قيٍس

  .هو عيالن، وإليه ينسب بنو كالب مضر: قيس

إن كان هو سيف دولة بين هاشم، ال سيف دولة قيس، فإن جلود قيس تربت من نعمه، : يقول
  .وثيام من ماله ومن خلعه

  وفي أيامه كثروا وطابوا  ربابه نبتوا وأثّوا وتحت

متكنوا وقووا من : وأثوا. يضهو السحاب األب: غيم متعلق بالغيم، يضرب إىل السواد، وقيل: الرباب
  .قوهلم أث النبت

  .إم نبتوا بفضله وإنعامه، كما نبت العشب باملطر، وكثروا بدولة أيامه وطالوا: يقول

  .شبههم بالنبات، وشبهه بالسحاب

  وذّل لهم من العرب الصعاب  لوائه ضربوا األعادي وتحت
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  .لعرب، حىت ذلت هلم صعاب العرب وانقادتإم بقوته وسلطانه قتلوا أعداءهم، وقهروا ا: يقول

  ثناه عن شموسهم ضباب  ولو غير األمير غزا كالباً

  .الضباب ما يرتفع من البخار، من غدوات الربيع كالسحاب

    

كين بالشموس عن . لو قصد بين كالب غري سيف الدولة، لرده عن مشوس بين كالب ضبام: يقول
كانت حتول بينهن وبني من يقصد الوصول إليهن، كما حيول النساء، وبالضباب عن احلرب اليت 

  .الضباب دون الشمس

الضباب، كناية عن الغبار الذي يرتفع عن اخليل، حىت يصري كالضباب، فيصرف عن قصدهن، : وقيل
  .كما مينع الضباب شعاع األمس

  .عين بالشموس وجوه القوم اليت هي كالشمس: وقيل

  ى عنده الذّئب الغرابيالق  دون ثايهم طعاناً والقى

مجع ثاية، وهي احلجارة حول البيت، تبىن فيأوي إليها الراعي ليالً كأا احلظرية، وفاعل القى : الثاي
  .غري األمري واهلاء يف عنده للطعان: ضمري غري يف قوله

كان ينفي ذلك القاصد قبل أن يصل إىل ثايهم طعناً يكثر منه القتلى حىت جيتمع الذئب : يقول
يعين أم يدفعونه عن الوصول إىل حظائر الغنم، فكيف : والغراب على أكل جيفهم وأجسامهم

  ! الوصول إىل النساء واحلرم ؟

  ويكفيها من الماء السراب  تغتذي ريح الموامي وخيالً

  .مجع موماة، وهي الفالة: من الغذاء واملوامي: تغتدي

قتال، صابرة على اجلوع والعطش، حىت تكتفي عن القى دون ثايهم طعاناً وخيال معودة لل: يقول
  .الزرع والعلف، بانتشاق النسيم، وعن املاء بالسراب

  فما نفع الوقوف وال الذّهاب  ربهم أسرى إليهم ولكن

  .لكن غزاهم سيف الدولة الذي هو موالهم وهم عبيده، فلم ينفع منه الوقوف وال اهلرب: يقول

  خيٌل حملن وال ركابوال   وال ليٌل أجن وال نهار

إم ملا رأوه حتريوا يف أمرهم، ومل يسترهم ليل بظلمته، وال ار بضيائه، ومل حتملهم خيلهم : يقول
  .وإبلهم
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  له في البر خلفهم عباب  رميتهم ببحٍر من حديٍد

  .أوله: عباب كل شيء: وقيل. صوت املوج: العباب

  .لعظمه، وملا عليه من السالحرميتهم جبيش كأنه حبر ارتفعت أمواجه : يقول

  وصبحهم وبسطهم تراب  وبسطهم حرير فمساهم

  .وفاعل مساهم وصبحهم ضمري البحر الذي هو اجليش. فرشهم بدل بسطهم يف املوضعني: روى

أتاهم ليالً جيشك، وهم على فرش الديباج فأغار عليهم وسلب أمواهلم، فأصبحوا جلوساً . يقول
أراد أم ازموا، فتبدلوا بعد بسط احلرير، اجللوس على : وقيل! شاً هلم على التراب، فصار فرا

  .وهذا قريب من األول. التراب

أراد أن جيشه مساهم فقتلهم فأصبحوا وقد تزملوا بالتراب، وصار بسطهم تراباً بعد : قال ابن جين
  .ما كان حريراً

  كمن في كفّه منهم خضاب  ومن في كفّه منهم قناة

ع شوكتهم، وصربهم، واجتهادهم، وشجاعتهم، ملا رأوك جبنوا وحتريوا، حىت صار الفارس م: يقول
  .الذي حيمل الرمح كاملرأة اليت يف يدها خضاب يف قلة الغناء والدفع

  ومن أبقى وأبقته الحراب  بنو قتلى أبيك بأرض نجٍد

  .مجع حربة وهي رمح قصري: احلراب

 فقتلهم، وفعل بآبائهم ما فعلت م أنت اآلن، وكان أبو كان آباؤهم استعصوا على أبيك: يقول
  .سيف الدولة غزا القرامطة الذين هم يف األحساء وقتل منهم وكسر

: خرب ابتداء حمذوف: وبنو. هؤالء بنو الذين قتلهم أبوك بنجد، وأبقاهم أبوك وأبقته رماحه: فيقول

  .أي هم بنو قتلى أبيك

  ناق أكثرهم سخابوفي أع  عنهم وأعتقهم صغاراً عفا

القالدة تنظمها األعراب من : وقيل السخاب. كالثياب، يلبسه الصبيان، ومجعه سخب: السخاب
  .القرنفل، أو حب احلنظل

  .إن أباك كان عفا عن هؤالء وأعتقهم بعد ما ملكهم، وهم صغار يف أعناقهم السخب: يقول

  فكّل فعال كلّكم عجاب  أتى مأتى أبيه وكلكم
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 أي مثل ما فعل أبوه، فأنت عفوت كما عفا أبوك عن آبائهم، - واحد منك ومنهم كل : يقول
وما حصل منهم من االقتداء ! وخضعوا خضوع آبائهم، فما حصل منك من االقتداء بأبيك عجب 

وفعلت م مثل ما فعل أبوك بآبائهم، وأبوك فعل مثل ما فعل : وقيل! بآبائهم من العصيان عجب 
  !  فعل منك عجب جدك بأجدادهم، وكل

  ومثل سراك فليكن الطّالب  فليسر من طلب األعادي كذا

إشارة إىل فعل : من طلب األعادي والظفر م، فليسر إليهم كما سريت إليهم أنت، وكذا: يقول
  .سيف الدولة

    

ثني وسار سيف الدولة حنو ثغر احلدث لبنائها وكان أهلها أسلموها باألمان إىل الدمستق سنة سبع وثال
وثالث مئة، فرتهلا سيف الدولة يوم األربعاء الثنيت عشرة ليلة بقيت من مجاد اآلخرة سنة ثالث 

وأربعني وثالث مئة وبدأ يف يومه فخط األساس، وحفر أوله بيده، ابتغاء ما عند اهللا عز وجل، فلما 
رس وراجل من مجوع دمستق النصرانية، يف حنو من مخسني ألف فا: كان يوم اجلمعة نازله ابن الفقاس

واخلزر وأصناف رجاله ووقعت املصافة يوم االثنني . الروم واألرمن والروس والبلغر والصقلب
انسالخ مجادي اآلخرة من أول النهار إىل وقت العصر، مث إن سيف الدولة محل عليه بنفسه ف حنو 

به، وأسر تودس مخس مئة من غلمانه وأصناف رجاله، فقصد موكبه وهزمه، وأظفره اهللا تعاىل 
بطريق مسندو، وهو صهر الدمستق وقتل حنو ثالثة آالف رجل من مقاتلته، وأسر خلقاً كثرياً : األعور

من اسخالريته وأراخنته فقتل أكثرهم واستبقى البعض وأقام على احلدث إىل أن بناها، ووضع بيده 
لسنة املذكورة فقال أبو آخر شرافة منها يوم الثالثاء ألربع عشرة ليلة خلت من شهر رجب من ا

  .الطيب يف ذلك، وأنشده إياها بعد الوقعة باحلدث

 على قدر الكرام المكارم وتأتي  على قدر أهل العزم تأتي العزائم

مجع : واملكارم. أي أمضيته: العزائم مجع عزمية، وهي إمضاء األمور، وكذلك عزمت على كذا
  .مكرمة، وهي كل فعل حممود

ان على قدر مهته وشهامة قلبه، إن كان عظيم القدر واخلطر، جد أمره ومضت عزمية كل إنس: يقول
تكون على حسب فاعليها، فهي : عزائمه، وإن كان الرجل فشالً اضمحلت وبطلت، وكذلك املكارم

  .من الشريف شريفة، ومن الوضيع وضيعة
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  وتصغر في عين العظيم العظائم  في عين الصغير صغارها وتعظم

  .غارها للمكارم والعزائمالضمري يف ص

. الرجل الصغري النفس يستكرب الصغري، والعايل اهلمة يصغر يف عينه ما يفعله وإن كان عظيماً: يقول

  : ومثله لعبد اهللا بن طاهر

الوالة وإقدام المقاديم ات  الفتوح على قدر الملوك وهم إن 

  وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم  سيف الدولة الجيش همه يكلّف

واهلاء . إن مهته عظيمة، وهو يكلف جيشه أن تكون هلم مثل مهته، واجليوش الكثرية تعجز عنه: يقول
  .يف عنه هلمته

 ما ال تدعيه الضراغم وذلك  ويطلب عند النّاس ما عند نفسه

يطلب عند الناس من الشجاعة والبأس ما عند نفسه، واألسود تعجز عن ادعاء ذلك، فكيف : يقول
  ! ؟بالناس 

  نسور المال أحداثها والقشاعم  أتم الطّير عمراً سالحه يفدى

. املسنة الطويلة العمر: واألحداث مجع حدث، وهو احلديث السن، والقشاعم. مجع النسر: النسور

  .األرض الواسعة: الواحد قشعم واملال

، فلم حتتج إىل صيد، إن سالحه أكثر القتلى يف الرب قدمياً وحديثاً، حىت شبع النسور منها: يقول
اليت هي املعمرة، تضيف إىل الشكر القدمي الشكر احلديث، وأحداثها تثىن عليه باحلديث : فقشاعمها

حنن الفداء لك؛ إلنعامك علينا بكثرة القتل، إذ يف : من حلوم القتلى، فهما يفديان سالحه ويقوالن
  .ذلك استراحتها عن طلب الرزق

ألن النسر يعيش على زعم الناس مخس مئة سنة وإمنا خص النسور؛ ألا ال أمت الطري عمراً : وإمنا قال
أراد : روى ابن جين تفدى بالتآء قال. تصيد كما تصيد اجلوارح، وإمنا تأكل اجليف وحلوم القتلى

  .تفدى النسور سالحه: النسور فكأن قال

. لى الظاهر، واألول على املعىنواألظهر يف العربية يفدى بالياء ألنه فاعله أمت وهو مذكر وهذا محل ع

وعمراً نصب على التمييز وسالحه نصب ألنه مفعول يفدي وجيوز يف نسور املال الرفع على خرب 
تفدى نسور املال سالحه : أمت الطري التقدير: وجيوز أن جتعله بدال من قوله. أي هي نسوء املال: االبتداء

  .وأحداثها من نسور املال، والقشاعهم معطوف عليه
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 وقد خلقت أسيافه والقوائم  وما ضرها خلقٌ بغير مخالٍب

  .مجع قائم وهو قائم السيف: القوائم

ال يضر هذه النسور خلقها بغري خمالب، وأال تصيد كالبازي وحنوه، فإن سيوف سيف الدولة : يقول
 والقوائم فضلة ال :وقد خلقت أسيافه وقوله: ومت املعىن عند قوله. تغنيها عن املخالب وتقوم هلا مقامها

  .فائدة فيها إال إمتام القافية

إمنا قال ذلك؛ ألن السيوف ال ينتفع ا إال بقوائمها، واملراد بنفي املخالب عنها ما ذكرناه أا : وقيل
  .ليست مما يصيد كالبازي، تأكل اجليف

    

 واملسن الذي عجز عن وإمنا أراد الفرخ احلدث الذي ال ميكنه االنتفاع مبخالبه،. هلا خمالب: وقيل
  .أحداثها والقشاعم: طلب القوت، ودل عليه يف قوله

: ما ضرها خلق: وقوله. أن معناه ما ضر لو كانت خلقت بغري خمالب مع قيام سيوفه مقامها: الثاين

  .فاخللق هو املصدر احلقيقي

 وتعلم أي الساقيين الغمائم  هل الحدث الحمراء تعرف لونها

وجعلها محراء؛ ألن سيف الدولة أراق فيها دماء الروم، حىت سالت عليها . ل مدينةقلعة، وقي: احلدث
  .كاملطر، ودام ذلك حىت نسي لوا األول

فهل تعرف احلدث لوا األول أم نسيته من طول ما جرى الدماء عليها ؟ وهل تفرق بني : يقول
  .فتعلم أي ساقييها الغمائمسيف الدولة الذي سقاها الدم، وبني الغمام الذي سقاها املاء ؟ 

. معناه هل تعرف لوا ؟ إا قد حسنت به حاهلا حني عمرها، وكنت قد خربت قبل ذلك: وقيل

أراد أنه بناها غري البناء األول، إذا كان بناؤه هلا إعادة ال ابتداء فكأنه بناها من احلجر األمحر، : وقيل
  .وكانت قبل ذلك خبالفه

  فلما دنا منها سقتها الجماجم  نزولهالغمام الغر قبل  سقتها

  .مجع غمامة، وهلذا وصفها بأا غر وخص الغر، ألا أغزر وأكثر ماًء: الغمام

كانت السحاب تسقيها الغيث، فلما جاءها سيف الدولة، وقتل فيها الروم فسالت دماؤهم : يقول
  .كاملطر السائل من السحاب

  المنايا حولها متالطموموج   فأعلى والقنا يقرع القنا بناها
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  .والقنا، وموج املنايا: فأعالها، فحذف املفعول، والواو للحال يف قوله: أي

بىن احلدث حىت أمتها وأعالها، يف حالة املطاعنة، وتداخل الرماح بعضها يف بعض، والتطام : يقول
  .أمواج املوت فيها؛ لكثرة القتل

  عليها تمائمجثث القتلى ومن  وكان بها مثل الجنون فأصبحت

إا تروع كل وقت، كما يروع انون، ودم وقتاً بعد وقت، فكانت ال تستقر، فتشبه : يقول
بانون، فلما قتل أعداءها ومن كان يطلبها، سكنت كانون إذا علقت عليه التمائم، فصارت جثت 

  .القتلى هلا كالتمائم

  الدهر راغمعلى الدين بالخطّى و  دهر ساقها فرددتها طريدة

  .ما أخذه العدو من املال وفاز به: الطريد

كانت هذه القلعة طريدة الدهر قد ساقها وذهب ا الدهر وجعلها للروم، فرددا على : يقول
  .املسلمني الذين كانت هلم من قبل، وأرغمت أنف الدهر وقهرته

  وهن لما يأخذن منك غوارم  اللّيالي كّل شيٍء أخذته تفيت

كل شيء أخذته الليايل فإنك : يف موضع نصب بتفيت، ومعناه: والليايل. ء يف تفيت للخطابالتا
  .أي تأخذه منها، وهي إذا أخذت منك شيئاً غرمته لك، وغريك ال يقدر على ذلك. تفيتها

  .رفع ألا فاعلة تفيت: التاء تاء التأنيث، والليايل: وقيل

  .أفاتته وال ترده عليه، وما تأخذه منك فإنك تغرمه لكإن ما أخذته الليايل من كل أحد : واملعىن

  مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم  كان ما تنويه فعالً مضارعاً إذا

  .الفعل املستقبل خاصة: الفعل املضارع يصلح للحال ولالستقبال، واملراد ها هنا

 عن املعوق إذا نويت فعل شيٍء مت ومضى، وتعجل وقوعه قبل أن يعوقك معوق، فعرب: يقول
إما بنفي كلم، أو : باجلوازم، وعن نفيه بنفي اجلوازم، وإمنا قال ذلك؛ ألن حروف اجلزم كلها تعويق

  .بنهي حنو، ال تفعل، أو تعلق بالشرط، والم األمر للغائب فيه معىن التراخي، ووصول األمر إليه

  .يرأراد باجلوازم ها هنا اليت للذي، ومجعه إرادةً للكثرة والتكر: وقيل

ال : أنك إذا نويت أمراً سبقت به ى الناس، وعذل العذال، وتفعله قبل أن تقول لك الناس: واملعىن
  .سبق السيف العذل: تفعل، فيكون مثل قوهلم
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أنك إذا نويت أمراً مت قبل أن تأمر به، : ليخرج زيد، ومعناه: أراد به الم األمر حنو قولك: وقيل
  : هفتقول ليكن كذا فيكون، مثل قول

  يجيبك قبل أن يتم سينه

  .أو يكون املراد به أنك إذا أمرت بفعل يسبق مضاؤه حلوق هذه الالم به

أنك إذا نويت أمراً : وهو أن الفعل املضارع إمنا يصري ماضياً بدخول مل عليه، واملعىن: وقيل وجه رابع
  .مستقبالً انقضى ومضى بنفسه، من غري أن يعارضه ما ينفيه من املوانع

 ! الطّعن أساس لها ودعائم وذا  وكيف ترجى الروم والروس هدمها

فإذا كان ! إن الروس والروم كيف يطمعون يف هدمها ؟ وأساسها ودعائمها دفاعك وطعانك : يقول
  .كذلك فال سبيل هلم إىل هدمها

    

  فما مات مظلوم وال عاش ظالم  حاكموها والمنايا حواكم وقد

الروس حاكموا هذه القلعة إىل املنايا، وجعلوها حاكمةً بينهم وبني القلعة، فكانت إن الروم و: يقول
هذه مظلومة، والروم ظاملني، تغلبوا عليها وأخذوها من املسلمني ظلماً، فحكمت املنية مبوت الظامل 

  .وحياة املظلوم، فقتل الروم، وهم ظاملون، وعاش املظلوم وهي القلعة؛ ألا ختلصت من أيديهم

يعين أنك أخذا منهم بالسيف . املظلوم هم املسلمون؛ ألن الروم ظلموهم بأخذها منهم: وقيل
  .والقتل، فكأنك حاكمتهم إىل السيوف فقضت لك مبا فعلت

  سروا بجياٍد ما لهن قوائم  يجرون الحديد كأنّهم أتوك

  .وائمأتوك وعليهم الدروع، وعلى خيلهم التجافيف، كأا مل تكن هلا ق: يقول

 ثيابهم من مثلها والعمائم  إذا برقوا لم تعرف البيض منهم

أي الثياب : من مثلها: وقوله. الدروع واجلواشن، والعمائم البيض: وثيام. السيوف: البيض
  .والعمائم كانت مثل البيض؛ ألا كانت من احلديد

م وعمائمهم كانت من جاءوك يف أسلحة تامة، فلم تفرق بني سيوفهم وبينهم، ألن ثيا: يقول
  .احلديد

  .أراد أن السيوف مل تتميز من لباسهم، لربيقها وملعاا: وقيل

 أذن الجوزاء منه زمازم وفي  خميس بشرق األرض والغرب زحفه
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مجع زمزمة، وهي كل صوت ال يفهم، وأراد به صوم وصليل : والزمازم. السري اهلني: الزحف
  .احلديد، وصهيل الفرس

اجليش وأنه مأل األرض شرقها وغرا وبلغت زمازمه إىل السماء، واجلوزاء مصغية إليه يصف كثرة 
  .وخص اجلوزاء ألا على صورة إنسان وقد أمال عنقه، فجعلها تسمع إىل أصواته. تسمع أصواته

  فما يفهم الحداث إالّ التّراجم  فيه كّل لسٍن وأمٍة تجمع

  .مجع الترمجان: والتراجم. املتحدثون: واحلداث. اللغة: اللسن

إن جيش العدو الذي مأل األرض، كان قد جتمع فيه أمم خمتلفة اللغات، فال يفهم بعضهم كالم : يقول
  .بعض إال بالترمجان

  .وقيل أراد به جيش سيف الدولة

  فلم يبق إالّ صارم أو ضبارم  وقتٌ ذوب الغشّ ناره فللّه

  .األسد الشديد الغليظ: ضبارمفلله وقت يف معىن التعجب، وال: قوله

  .إن وقت احلرب أذاب الغش ناره: يقول

أن احلرب ملا اشتدت فر منها كل جبان فشل عاجز، وتكسر كل سيف غري قاطع، فلم يبق إال : يعين
  .خنب الفرسان، فشبه احلرب بالنار، واجلنب بالغش الذي تذيبه النار

رب على وجه املسارقة واخلتل، بل جياهرون باحملاربة أشار ذا إىل أن خيل سيف الدولة ال حتا: وقيل
  .فعرب عن اخلتل بالغش

  وفر من الفرسان من ال يصادم  ما ال يقطع الدرع والقنا تقطّع

مل يبق يف ذلك الوقت من السيوف كل سيف ال يقطع الدروع وال ميسها، وفر من الفرسان : يقول
  .أي ال حيارب: كل ضعيف، ال يصادم األبطال

 في جفن الردى وهو نائم كأنّك  وقفت وما في الموت شك لواقٍف

وقفت يف مقام من قام فيه ال يشك أنه يقتل، وقد أحاط املوت من كل جانب، حىت كان : يقول
  .الردى نائم عنك وأنت قائم يف جفنه؛ إلحاطته بك

  .شبه إحاطة الردى به بكونه يف جفنه، وسالمته بكون الردى نائم عنه

وثغرك باسم  بك األبطال كلمى هزيمةً تمر احووجهك وض  
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وقفت وكانت األبطال متر بك، وهي جمروحة منهزمة عابسة الوجوه، وأنت مشرق الوجه : يقول
  .ضاحك السن، مل تداخلك حرية الزام أصحابك، ومعرفتك بوجه األمر يف تلك احلالة

وكان معجباً ا، فاندفع أبو الطيب ينشدها وحكى أن سيف الدولة استنشد أبا الطيب هذه القصيدة 
إن صدر البيتني ال يالئم عجزمها، وكان : وقفت إىل آخر البيتني قال سيف الدولة: فلما بلغ إىل قوله

  : ينبغي أن تقول

 وضاح وثغرك باسم ووجهك  وقفت وما في الموت شك لواقٍف

دى و كأنّك  بك األبطال كلمى هزيمةً تمرهو نائمفي جفن الر 

ملا ذكرت املوت أتبعته ذكر الردى لتجانسهما، وملا كان وجه اجلريح املنهزم ال خيلو : فقال أبو الطيب
  .ووجهك وضاح وثغرك باسم للمطابقة بينهما: من العبوس، وعينه من البكاء قلت

  أنت بالغيب عالم: إلى قول قوٍم  مقدار الشّجاعة والنّهى تجاوزت

    

ن الشجاع يثبت ما دام يطمع يف الظفر ويرجو النصر، وكذلك العاقل احلازم، يقف أ: الغرض بالبيت
مىت رأى خمايل النصر وأمارات الظفر، فإذا اشتد األمر وأيقن كل واحد باملوت طلب النجاة بالفرار، 

، وسيف الدولة جتاوز هذه املرتلة، فهو يقف يف املواقف اليت ال يشك احلازم والشجاع يف اهلالك فيها
  .كأنه عامل بالغيب وعواقب األمور

أن الناس ملا رأوا مقامه وثباته يف املواطن اليت ال يشك أحد فيها بالقتل : إىل قول قوم يعين: وقوله
  .ولوال ذلك مل يقف، وقد فر كل شجاع! إنه عامل بالغيب : قالوا

 الخوافي تحتها والقوادم تموت  ضممت جناحيهم على القلب ضمةً

ت على امليمنة وامليسرة فضممتهما على القلب ورددما إليه، حىت سقط بعضهم على محل: يقول
  .بعض

  .جعل امليمنة وامليسرة جناحني وشبه األبطال املقدمني بقوادم اجلناح، واألتباع واحلشو باخلوايف

ات والنّصر قادم وصار  بضرٍب أتى الهامات والنّصر غائبإلى اللّب 

  .متوت: ، قيل بقولهالباء يف بضرب متعلقة

  .نازلت العدو وضربته بالسيف والنصر غائب، فلما بلغ الضرب إىل اللبات قدم النصر: يقول

يصف بذلك سرعة اهلزمية ووقوع النصر بعدها، وأنه كان بني غيبته وقدومه، قدر نزول السيف من 
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  .مل يصل سيفك إىل حنورهم حىت نصرت عليهم: اهلامة إىل اللبة، فكأنه يقول

إذا ضربت عدوك، فحصل سيفك يف هامته، فال تعتد ذلك نصراً، حىت يصل . يقول: وقال ابن جين
  .السيف إىل اللبة، فحينئذ يكون ذلك نصراً، وال ترضى بدونه

  وحتّى كأن السيف للرمح شاتم  الردينيات حتّى طرحتها حقرت

قرت الرماح وعدلت عنها إىل تركت الطعن بالرماح، ورجعت إىل الضرب بالسيوف، حىت كأنك ح
  .السيوف؛ ألا أنكى يف العدو، وكأن سيف رأى عجز الرماح وقلة غنائها فشتمها وعاا

  مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم  طلب الفتح الجليل فإنّما ومن

  .البيض، اخلفاف، الصوارم كلها صفات للسيوف

صل إليها بالسيوف، وملا جعل املطلوب فتحاً جعل من أراد الوصول إىل الفتوح العظيمة، فإمنا ي: يقول
  .السيوف مفاتيحه؛ ألن ا يوصل إىل ما وراء الباب من املقاصد

  كما نثرت فوق العروس الدراهم  فوق األحيدب نثرةً نثرتهم

  .اسم اجلبل الذي عليه مدينة احلدث: موضع، وقيل: األحيدب

  . ونثرم عليه كما تنثر الدراهم فوق العروسإنك قتلتهم يف كل موضع من هذا اجلبل،: يقول

شبه األحيدب بالعروس؛ ألنه قد اختضب بالدم، كالعروس يف املصبوغات وااسد، وشبه القتلى 
  .بنثرهم الدراهم فوق العروس: بالدراهم؛ لبياض جثتهم حوهلا، ونثرهم

 كثرت حول الوكور المطاعم وقد  تدوس بك الخيل الوكور على الذّرى

صعدت على رءوس اجلبال إليهم فقتلتهم هناك، حىت كثرت املطاعم للطيور يف رءوس اجلبال، : وليق
أي : وقوله تدوس بك. وكانت اخليل تطأ وكور الطري اليت كانت يف اجلبال وحوهلا القتلى مطروحة

  .تطأ وأنت عليها

الدم  فراخ الفتخ أنّك زرتها تظناتها وهي العتاق الصبأم  

عقبان، والواحد أفتخ، وفتخاء، وهي عتاق الطري كالبازي والعقاب؛ مسيت بذلك للني ال: الفتخ
اخليل : مجع األم، فيما ال يعقل، وفيمن يعقل أمهات واملراد بالعتاق: أجنحتها وانعطافها، واألمات

  .مجع صلدم، وهو الفرس الصلب الشديد: الكرام والصالدم

أنك زرن أمهان؛ الشتباه أصوات اخليل ا يف بعض ملا صهلت اخليل ظنت فراخ النسور : يقول
  : األوقات، ولذلك قال االخر
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  إذا الخيل صاحت صياح النّسور

  .شبه اخليل بالنسور من جهة السرعة والضمور: وقيل

  كما تتمشّى في الصعيد األراقم  زلقت مشّيتها ببطونها إذا

  .احليات: واألراقم. وجه األرض: الصعيد

ذا زلقت اخليل من رءوس اجلبال ملالستها وقلة استقرار قوائمها عليها، انسابت فيها على إ: يقول
  .بطوا كما تنساب احليات يف األرض والتراب

  قفاه على اإلقدام للوجه الئم  كّل يوم ذا الدمستق مقدم أفي

  .أيف كل يوم للدمستق مقدم، أي إقدام: وروى أيضاً

: ل، فيقدم على لقائك مث ينهزم من بني يديك، فيلوم قفاه وجهه فيقولالدمستق كل يوم مقب: يقول

  ! إىل كم تعرضين للجراحة وال تكتفي مبا تقدم من االزام ؟

  وقد عرفت ريح اللّيوث البهائم  ريح اللّيث حتّى يذوقه أينكر

    

اه ما رأى من إن الدمستق ال يزال يتعرض لك حىت تقتله أو تأسره، ولو كان له عقل لكف: يقول
  .شجاعتك وهزمك إياه، والبهائم أعقل منه، ألا تعرف ريح الليث من بعيد فتتباعد عنه

  وبالصهر حمالت األمير الغواشم  فجعته بابنه وابن صهره وقد

  .مجع غامشة، وأصله الظلم، وهي ها هنا القهر والغلبة: الغواشم

 ما رأى من فعلك بابنه، حيث أسرته وقتلت أيضاً لو كان له متييز أو عقل، مل يتعرض لك بعد: يقول
  .صهره وابن صهره

مضى يشكر األصحاب في فوته 
 الظّبا

 شغلتها هامهم والمعاصم لما 

  .مجع املعصم، وهو الذراع: املعاصم

مضى الدمستق هارباً، وهو يشكر أصحابه حيث شغلوا املسلمني عنه؛ بأن مكنوم من قتلهم، : يقول
  . برءوسهم ومعاصمهم، فكان سبب جناته ذلكواستغنت السيوف

  على أن أصوات السيوف أعاجم  ويفهم صوت المشرفية فيهم
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  .أي يف األصحاب: فيهم

وأخذ . كان الدمستق إذا مسع صليل السيوف يف أصحابه عرف ما تفعله، وإن مل يكن هلا ألسنة: يقول
  .هذا املعىن املعري وشرحه فقال

 كّل نطق المخبرين كالم وما  صوامتوقد تنطق األسياف وهي 

  : مث قال من عنده

 بأن رءوساً قد شققن وهام  كفى بخطاب المشرفية مخبراً

بما أعطاك ال من جهالٍة يسر  مغنوماً نجا منك غانم ولكن 

إن الدمستق يسر مبا سلم إليك من أصحابه وأمواله؛ لسالمته منك، ألن املغنوم إذا جنا منك : يقول
  .غامناًكان 

  ولكنّك التّوحيد للشّرك هازم  مليكاً هازماً لنظيره ولست

ملك هزم نظريه من امللوك، ولكن : لست ملكاً كسائر امللوك يف فعلك بالدمستق، حىت يقال: يقول
  .أنت موحد وهو مشرك، فكأن التوحيد هزم الشرك وقهره، ملا ظفرت على الدمستق وقهرته

  وتفتخر الدنيا به ال العواصم  عدنان به ال ربيعةٌ تشرف

  .حصون بالشام، وهي دار ممتلكته: والعواصم. قبيلة سيف الدولة: وربيعة. أصل العرب: عدنان

إن مجيع العرب تتشرف به، ال قبيلته وحدهم، وكذلك الدنيا كلها تفتخر به، ال العواصم اليت : يقول
  .هي ممالكه

 ك معطيه وإنّي ناظمفإنّ  لك الحمد في الدر الّذي لي لفظه

الذي أقوله يف شعري ليس هو محدي إياك، بل هي مكارمك ووصفتها يف شعري، . احلمد هللا: يقول
  .وحسن ا قويل، فكأا در أعطيتنيه فنظمته، فلك املعىن ويل اللفظ، فاحلمد لك

 أنا مذموم وال أنت نادم فال  وإنّي لتعدو بي عطاياك في الوغى

 يف عطاياك اخليل، وهي تعدو يب يف احلرب، وأقاتل ا بني يديك، فلست أنا إنك أعطيتين: يقول
مذموماً لتقصريي عن طاعتك وترك القتال بني يديك، وال أنت نادم على عظم نعمتك علي باخليل 

  .وغريها من النعم

 لست مذموماً ذا الشكر وذكر عطاياك الكرمية، وال أنت نادم على ما فعلت من اتصال: وقيل

  .شكري
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  إذا وقعت في مسمعيه الغماغم  على كّل طياٍر إليها برجله

  .واهلاء يف إليها يرجع إىل الوغى إذ احلرب مؤنثة. األصوات يف احلرب: الغماغم

تعدو يب عطاياك على كل طائر يطري برجله، خالف سائر الطري، وأراد به الفرس إذا مسع : يقول
  .صوت احلرب طار إليها وال يقف

  وال فيك مرتاب وال منك عاصم  أيها السيف الّذي لست مغمداً أال

لست كسائر السيوف يف أا تغمد مرةً وتصلت أخرى، بل أنت جمرد أبداً، تنصر الدولة : يقول
وتذب عنها وحتامي دوا، وال يشك أحد يف أنك ذه الصفة، ومن طلبته مل يعصمه منك عاصم ومل 

  . أن يكون اسم الفاعل من ارتاب، وجيوز أن يكون مصدراً كاالرتيابجيوز: ومرتاب. مينعه مانع

 وراجيك واإلسالم أنّك سالم  هنيئاً لضرب الهام والمجد والعال

هنيئاً هلذه األشياء سالمتك؛ ألن سالمتها بك، وبقاؤها ببقاؤك؛ ألنك حتامي دوا وتذب : يقول
  .عنها

 هام العدا بك دائم ؟ وتفليقه  ولم ال يقي الرحمن حديك ما وقى

أنت سيف ماض، تنصر اإلسالم ودين اهللا، وتضرب رءوس أعداء اهللا تعاىل، فكيف ال يقيك : يقول
: وما يف قوله. وملا جعله سيفاً جعل له حدين. اهللا تعاىل كل مكروه ؟ وال يدفع عن حديك كل حمذور

  .ما وقى ظرف

، ومعهم رسول ملك الروم، يف طلب اهلدنة وورد على سيف الدولة فرسان طرسوس وأذنة واملصيصة
  .يوم األحد لثالث عشرة ليلة خلت من احملرم سنة أربع وأربعني وثالث مئة

    

  : فقال أبو الطيب ميدحه وأنشدها حبضرم وقت دخوهلم

  !وسح له رسل الملوك غمام ؟  كذا كّل األنام همام أراع

. مهام: كل األنام، والفاعل: واملفعول. أي أفزع: وراع. اهلمزة يف أراع لالستفهام، يف معىن التعجب

  .أي أراع روعاً كذا: وكذا أي كما أرى، وهو يف موضع نصب؛ ألنه صفة ملصدر حمذوف

كيف راع األنام كلهم رجل واحد ؟ حىت تقاطرت إليه رسل امللوك يسألونه الصلح، كما : يقول
  .الستفهاموقوله سح أي أسح ؟ على ا. يتقاطر املطر من الغمام

 فيما يريد قيام وأيامها  ودانت له الدنيا فأصبح جالساً
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انقادت له الدنيا، وأطاعه أهلها، وهو جالس، وأيام الدنيا تسعى يف مراده، وتقوم له قيام اخلدم : يقول
  .للمخدوم

 لمام لو كفاه لمام كفاها  إذا زار سيف الدولة الرذوم غازياً

  .الزيارة القليلة: اللمام

إذا قصد بالد الروم كفاهم قليل من إيقاعه م، ولكنه ال يرضى إال بالسيب والقتل وأخذ : يقول
  .املمالك

 زماٍن في يديه زمام لكّل  فتى تتبع األزمان في النّاس حكمه

  .خطوة وحكمه: روى

 يف يده، إن الزمان يتبع حكمه ويتصرف بإرادته، يذل من أذله ويعز من أعزه فكأن زمام الدهر: يقول
  .هو فىت: فىت خرب ابتداء حمذوف، أي: وقوله. يقوده كيف شاء

  وأجفان رب الرسل ليس تنام  لديك الرسل أمناً وغبطةً تنام

إذا وصلت الرسل إليك سكنت نفوسها، ونامت عيوا جلوارك، وأجفان الذين يرسلوم ال : يقول
  .تنام خوفاً منك

  إلى الطّعن قبالً ما لهن لجام  لمعروري الجياد فجاءةً حذاراً

هو مجع أقبل : وقيل. أي متقدماً إىل أعدائه: وقبالً. إذا ركبته عرياناً بال سرج: اعروريت الفرس
وقبالء، وهو الذي أقبلت إحدى عينيه على األخرى وهو حممود يف اخليل؛ وإمنا تفعل ذلك لعزة 

نصب على احلال، : وفجاءة. من اعروريهو الفاعلي : واملعروري. مفعول له: وحذاراً. نفسها
  .وكذلك قبالً

إن أجفان رب الرسل ال تنام حذاراً من ملك يركب الفرس عرياناً ملفاجأته الغزو، ويصرفه : يقول
  .بغري جلام

  وتضرب فيه والسياط كالم  فيه واألعنّة شعرها تعطّف

  .فيه أي يف الطعن

نعطف يف الطعن وال أعنة هلا سوى شعر أعرافها إن هذه اخليل مؤدبة معودةً للحرب، فت: يقول
  .ونواصيها؛ وكذلك تضرب يف حال الطعن، ال بالسياط، بل بالكالم والزجر

 لم يكن فوق الكرام كرام إذا  وما تنفع الخيل الكرام وال القنا
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  : ومثله للبحتري. إن اخليل الكرام، ال تغىن حىت يكون فوقها كرام: يقول

  إذا لم يكن أمضى من السيف حامله  عار لرينٍةالسيف إال مست وما

 فيما وهبت مالم كأنّهم  كم ترد الرسل عما أتوا به إلى

إىل مىت ترد الرسل عما يلتمسونه من الصلح ؟ فكأن سؤاهلم إياك عذل العاذل على جودك، : يقول
وشبههم . ىل مالمهمفأنت تردهم عما راموه، كما ترد من يعذلك على جودك عن مرامه، وال تصغي إ

  .باللوم وشبه ردهم برد اللوم

 األعادي بالكرام ذمام فعوذ  فإن كنت ال تعطى الذّمام طواعةً

  .واحد: والطواعة، والطواعية، والطوع. العهد: الذمام

متربعاً، . معناه: وقيل. إن كنت ال تعطيهم األمان والذمة بطاعتهم لك، أو رغبة منك يف ذلك: يقول
  .بك والتجأوا إليك، وعوذهم بك يوجب حفظهموقد عاذوا 

  وإن دماء أملتك حرام  وإن نفوساً أممتك منيعةٌ

قصدهم إليك، حتصني نفوسهم، ورجاؤهم لك، يصون دماءهم، فنفوسهم : يقول مؤكداً للمعىن األول
  .منيعة ودماؤهم حرام

 خافوا والجوار تسام وسيفك  إذا خاف ملك من مليٍك أجرته

  .أي تكلف، وتطلب منك: وتسام. وسيفك للعطف: و يف قولهالوا

من عادتك إجارة كل ملك خاف ملكاً آخر، وهؤالء خافوا سيفك فاستجاروا بك، والتجأوا : يقول
  .إليك، وكلفوك إجارم، فاألوىل أن جتريهم

 بالكتب اللّطاف زحام وحولك  لهم عنك بالبيض الخفاف تفرقٌ

 تفرقوا عنك، خوفاً من السيوف اخلفاف، مث جيتمعون حولك ويزدمحون إذا لقوك يف احلرب: يقول
وإمنا جعلها لطافاً، ألا كتب . عليك طلباً للصلح، ويرسلون إليك كتباً لطافاً يسألونك فيها العفو

  ! مبعوثة على كتمان، فكل كبري وبطريق يتقرب إليه بكتاب لطيف، سراً عن صاحبه 

فتختار بعض العيش وهو حمام  حالوات النّفوس قلوبها تغر  

    

إن حالوات النفوس تغر القلوب، حىت ختتار قلوب بعض الناس العيش والذل، وهو مثل : يقول
  .املوت
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 الذي يختارها ويضام يذّل  وشر الحمامين الزؤامين عيشةٌ

  .السريع: الزؤام

  .العيش يف الذل أحد احلمامني السريعني، وهو أشرمها: يقول

 ذّل لهم وغرام ولكنّه  لحاً لم يكن بشفاعٍةفلو كان ص

هذا الصلح ليس بصلح، وإمنا هو ذل هلم وعقوبة وغرامة حيملوا لك؛ ألن الصلح ال يكون : يقول
  .بالشفاعة وإمنا يكون صلحاً إذا استوى فيه الفريقان وأراجه اخلصمان

 بتبليغهم ما ال يكاد يرام  ومن لفرسان الثّغور عليهم

  .وضع املخافةم: الثغر

هذا الصلح ذل هلم وغرام، وتفضل لفرسان الثغور من املسلمني عليهم، حيث ساروا معهم : يقول
  .إليك، وبلغوهم إىل ما ما ال يكاد يطلب منك، فلوال أم صحبوا هلم، مل يقدروا على الوصول إليك

  ولو لم يكونوا خاضعين لخاموا  جاءوا خاضعين وأقدموا كتائب

 أقدموا عليك ألم جاءوك خاضعني سائلني، ولو كانوا حمابني مل جيسروا على اإلقدام، إمنا: يقول
  .رسل الروم: فيكون املراد بالكتائب

  .أراد به فرسان الثغور: وقيل

كتائب جاءوا إليك خاضعني متشفعني للروم، ولو مل يكن كذلك جلبنوا عن احلروب، وعن الوصول 
  .إليك

  وعزوا، وعامت في نداك وعاموا  لهمقديماً في ذراك خيو وعزت

ملا وصلوا إليك أمنوا وعزوا، واستراحت خيلهم، وأفضلت عليهم حىت عاموا يف نعمك : يقول
واملراد به . وإحسانك، ومل تزل تفعل ذلك م يف قدمي من الزمان إذا صدروا إليك واستذموا جبوارك

  .الرسل

  . يف نداك قدمياً وحديثاً؛ ألنك أهل ثغر املسلمنيأن أهل الثغور عزوا بك وعاموا: وعلى الثاين

 صالةٌ توالي منهم وسالم  على وجهك الميمون في كل غارٍة

قد عمهم فضلك وإحسانك : الضمري يرجع إىل الروم، ومعناه: قيل. تواىل أصله تتواىل، منهم: قوله
، ملا يروا من مجالك ورهم إقدامك، وكلما أغرت عليهم ورأوا وجهك دعوا لك وأتبعوك بالسالم

  : وشجاعتك، مع إغارتك عليهم وقتلك إياهم، وهو مثل قوله
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  ومن شرف اإلقدام

إن الضمري يف منهم يعود إىل فرسان الثغور، أراد صالم وسالمهم عليك يتصل يف كل غارة : وقيل
  .تكون لك على الروم

  وأنت ألهل المكرمات إمام  وكّل أناٍس يتبعون إمامهم

ويشبه . كل أحد يقتدى بغريه يف املكارم، وأنت إمام ألهلها، فكل كرمي يقتدى بك يف املكارم: يقول
  : قوله أيضاً

 تخلق ما تأتي وتبتدع وأنت  يمشي الكرام على آثار غيرهم

 للنّاظرين قتام وعنوانه  ورب جواٍب عن كتاٍب بعثته

  .ما يكتب على ظهره: الغبار وعنوان الكتاب: القتام

 رمبا كتب إليك ملك الروم كتاباً قبل هذه املرة، فقصدته جبيشك، وجعلته جواب كتابه، فصار :يقول
  ممن هو ؟ وإىل من هو ؟ : غباره يدل عليه، كما يدل العنوان على الكتاب

 وما فض بالبيداء عنه ختام  تضيق به البيداء من قبل نشره

يداء من قبل نشره عن كتائبه ومل يفض عنه هذا اجلواب الذي بعثته هو اجليش تضيق به الب: يقول
  .أنه ما تفرق أو هو جمتمع غري منتشر: ختمه يعين

 ورمح ذابٌل، وحسام جواد،  :حروف هجاء النّاس فيه ثالثةٌ

فرس جواد، ورمح ذابل، وسيف قاطع، ملا جعل اجليش كتاباً جعل : حروف هذا الكتاب ثالثة: يقول
  .حروفه هذه الثالثة

 نصٌل أو يحّل حزام ليغمد   قد أتعبتها فاله ساعةًأذا الحرب

إنك قد أتعبت احلرب، يعين أهلها بكثرة إاضهم هلا، فاتركها ساعة ليستريح الناس ويغمدوا : يقول
  .سيوفهم وحيلو حزم خيلهم، وحيطوا سروجها

  .تعبت احلربإذا أ: هو إذا يعين: وقيل. أي يا ذا احلرب: اهلمزة للنداء: أذا احلرب قيل: وقوله

 الّذي يعمرن عندك عام فإن  وإن طال أعمار الرماح بهدنٍة

  .إذا طال عمره: الصلح وعمر الرجل يعمر: اهلدنة

أطول أعمار الرماح بصلحك معهم عام واحد، مث تعود إىل قتاهلم فتقصر أعمار الرماح : يقول
  . سنة واحدةبالكسر واحلطم، ألنك ال تصرب على قتاهلم، فال تعقد اهلدنة إال
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 وتفني بهن الجيش وهو لهام  وما زلت تفني السمر وهي كثيرةٌ

  .أي كثري يلتهم كل شيء ويبتلعه: جيش هلام

  .مل تزل تكسر الرماح بالطعن وتفين ا اجليش، أي ذلك عادتك: يقول

    

 رقاب للسيوف وهام وفيها  متى عاود الجالون عاودت أرضهم

  .جال: دهم هرباً منه، الواحدالذين تركوا بال: اجلالون

مىت عاود الذين هربوا عن بالدهم من الروم إليها؛ عاودت أرضهم بالغارة والقتل، وتكون : يقول
  .الرقاب اليت ضربتها بسيوفك واهلام اليت فلقتها بعد، ساقطة مل تبل

  .يصف قرب املدة اليت يعاودهم فيها

ها، وعلمت أن هناك رقاباً تضرا، وهاما تفلقها، معناه أم مىت عاودوا أرضهم وحصلوا في: وقيل
  .فإنك تعود إليهم؛ ألنك إمنا تركت غزوك جلالئهم عنها

 كعبت بنتٌ وشب غالم وقد  وربوا لك األوالد حتّى تصيبها

  .ارتفع سنه، وأخرج من الصيب: إذا نتأ ثديها وشب الغالم: كعبت اجلارية

لتسبيهم وتأخذهم يف أحسن أحواهلم، وهو إذا كعبت اجلارية، إن هؤالء الروم يربون أوالدهم : يقول
  .وارتفع سن الغالم، أي عاقبة أمرهم تعود إىل ذلك

  إلى الغاية القصوى جريت وقاموا  معك الجارون حتّى إذا انتهوا جرى

إن الكرام جاروك يف مضمار اد، فلما انتهوا إىل أقصى الغاية وقفوا، وجريت أنت وحدك، : يقول
  .مل جيارك أحد بعد

  .أراد أم جروا معك إىل اد يف املعركة، إىل أن اشتد القتال فقاموا، وجريت أنت: وقيل

 لبدٍر مذ تممت تمام وليس  فليس لشمٍس مذ أنرت إنارةٌ

أنت أنور من الشمس، وأكمل يف اخلصال من البدر، فخفي بنورك نور الشمس، وانتقص : يقول
  .بكمالك كمال البدر

أراد بالشمس والقمر، ملوك عصره وكرام دهره، أي أنه أشرق عليهم وطمس معامل أفعاهلم : يلوق
  .ومكارم خصاهلم

وجتمعت عامر بن صعصعة، وعقيل، وقشري، وعجالن وأوالد كعب ابن ربيعة بن عامر، مبروج 
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، ومنري بن سلمية، وكالب بن ربيعة بن عامر ومن ضامهم مباء يقال له الزرقاء، بني خناصرة وسورية
عامر بدير دينار من اجلزيرة وتشاركوا ما يلحقهم من سيف الدولة وتوافقوا على التذام فيما بينهم، 

وشغله من كل ناحية والتناصر إن قصد طائفة منهم، وبلغه ما عملوا عليه، وأقل الفكر فيهم، 
ري كعب عقيلها، فأطغاهم كثرة عددهم وعددهم، وسولت هلم أنفسهم األباطيل، واستوىل على تدب

وحسن ذلك هلم قواد كانوا يف عسكر سيف الدولة، فسار إليهم وظفر م فقال أبو الطيب يذكر ما 
  .جرى وميدحه سنة أربع وأربعني وثالث مئة

  مجر عوالينا ومجرى السوابق  ما بين العذيب وبارق تذكّرت

أن يكون موضع اجلر، وأن يكون جيوز : وار. اسم موضع: وبارق. اسم ماء لبين متيم: العذيب
موضع األجراء ومصدر : وبالضم. بفتح امليم موضع اجلر، ومصدر كاجلري: وارى. مصدراً

اسم يف : ما بني العذيب قيل: جمرى السوابق بضم امليم وفتحها وما يف قوله: كاإلجراء، وقد روى
  .وز أن يكون صفة لهعطف عليه، وجي: وجمرى. بدل عنه: موضع نصب بتذكرت، وجمر عوالينا

تذكرت املوضع الذي بني العذيب وبارق بعد مفارقيت له، وكان ذلك املوضع جمر رماحنا : واملعىن
أي ملا حصلت : وقيل ما زائدة وبني ظرف وجمر بعده نصب بتذكرت. إما لعباً أو حرباً: وجمرى خيلنا

  .بني العذيب وبارق تذكرت هناك جر رماحنا وإجراء خيلنا

  بفضالت ما قد كسروا في المفارق  ٍم يذبحون قنيصهمقو وصحبة

تذكرت صحبة قوم أبطال، إذا قنصوا صيداً ذحبوه ببقايا سيوفهم اليت كسروها يف رءوس : يقول
  .أعدائهم

  كأن ثراها عنبر في المرافق  توسدنا الثّوية تحته وليالً

التراب الرطب واهلاء يف ثراها : والثرى. فةأرض بالكو: أي اختذناها وسادة، والثوية: توسدنا الثوية
عطف على ما قبله، وتوسدنا الثوية : وليالً. للثوية، إذ هو يف معىن الرمل: للثوية ويف حتته لليل، وقيل

  .يف موضع النصب على احلال: كأن ثراها: مجلة من فعل وفاعل يف موضع نصب صفة الليل، وقوله

  . رءوسنا على ثراها، فكان ثراها امللتزق مبرافقنا عنرب لطيبهتذكرت ليلة كنا بالثوية وضعنا: يقول

حصى تربها ثقّبنه للمخانق  إذا زار الحسان بغيرها بالد  

. يف موضع رفع ألنه فاعل زار: منصوب بزار، واهلاء يف بغريها تعود إىل البالد، وحصى: احلسان

ناء عظيم بظهر الكوفة، وعنده مشهد وهو ب: الفصوص الغروية اليت حتمل من الغرى: وأراد باحلصى
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  .علي أمري املؤمنني رضي اهللا عنه

إن الثوية بالد إذا محل حصى هذه البالد إىل النساء اللوايت هن بغري هذه البالد، فإن يثقني : يقول
  .هذا احلصى وجيعلنه يف خمانقهن، حلسنه وصفائه

    

واألول هو . ه الفسيفساء تكون بتلك البالدأراد ب: إن هذه البالد من بالد الشام، واحلصى: وقيل
  .األظهر

  على كاذٍب من وعدها ضوء صادق  بها القطربلي مليحةٌ سقتني

  .اخلمر املنسوبة إىل قطربل: قرية من قرى بغداد، والقطربلي: وقطربل. الكناية يف ا للبالد أو للثوية

 املليحة تعدين من وصلها مواعيد كاذبة، سقتين يف هذه البلدة امرأة مليحة، وكانت الساقية: يقول
  .تشبه الصدق؛ حلسن لفظها وطيب كالمها

إنه أراد أنه رآها يف النوم تسقيه الشراب، وتعده الوصال، وكان كاذباً وإن كان يف صورة : وقيل
  .احلق

لناظٍر سهاد لناشق  ألجفاٍن وشمس ألبداٍن، ومسك وسقم  

  .إذا طلبت رائحته: نشق الطيب

قد اجتمعت يف هذه املليحة هذه األوصاف، فهي سهاد ألجفان العشاق، ألم ال ينامون شوقاً : وليق
إليها، ومشس للناظرين إليها؛ من مجاهلا وحسنها، وسقم ألبدان العشاق؛ ألم يذوبون من حبها وتبلي 

  .ئحة املسكأجسامهم شوقاً إليها، ومسك لناشق، يعين أا طيبة البدن، فمن مشها وجد فيها را

  .أراد ا اخلمر؛ ألنه تسهد لشرا، ومشس؛ للوا وسقم عند شرا، ومسك؛ لطيب رائحتها: وقيل

  عفيٍف ويهوي جسمه كّل فاسق  تهوى نفسه كّل عاقٍل وأغيد

أو على . مليحة: وهو رفع عطف على قوله. الناعم اجلسم، الطويل العنق، مع لني ونعومة: األغيد
  .كر قوله أغيد؛ ألنه أراد به شخصاً أغيدوذ. سهاد: قوله

والفاسق يهوى . هو حسن اخللق واخللق، فالعاقل العفيف يهواه؛ حلسن خلقه وكمال عقله: يقول
  .جسمه حلسن خلقه ومالحة وجهه

  .معناه سقاين اخلمر املليحة اجلامعة للصفات األربع يف البيت قبله، غالم أغيد، صفته كذا وكذا: وقيل

أوتار مزهٍرإذا  أديب بال كّل سمٍع عن سواها بعائق  ما جس  
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. أي مس: العود الذي يستعمل يف الغناء وجس: واملزهر. رفع ألنه نعت ألغيد، أو بدل عنه: أديب

  .أي جرب وامتحن: وبال

  .إذا جس أوتار العود، شغل كل مسع عن اإلصغاء إىل غريه؛ حلسن ضربه وجودة غنائه وصوته: يقول

  وصدغاه في خدي غالٍم مراهق  بين عاٍد وبينهعما  يحدث

هو أديب حيفظ أيام الناس وأشعارهم، وخيرب باألخبار القدمية اليت كانت بينه وبني أيام عاد، : يقول
  .وهو بعد مراهق حديث السن

 إذا لم يكن في فعله والخالئق  وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له

  .شرفاً؛ ما مل يكن معه حسن الفعل وكرم األخالقحسن الوجه ال يكسب لصاحبه : يقول

  وال أهله األدنون غير األصادق  بلد اإلنسان غير الموافق وما

ليس بلد اإلنسان إال ما يوافقه، فال تلتفت إىل وطنك إذا مل يوافقك، وحسنت يف غريه حالك، : يقول
  . فكل إنسان يصادقك فهو قريبكوليس أهل اإلنسان وأقاربه األدنون إال كل من يصادقه يف املودة،

  وإن كان ال يخفى كالم المنافق  دعوى المحبة والهوى وجائزةٌ

  .ممكنة: قيل نافذة، وقيل: جائزة

  .دعوى احملبة من غري معىن رمبا جتوز وتنفذ، وإن كان كالم املنافق ال خيفى عليك: يقول

ملا قصد . يف الدولة وتضرعوا إليهوكان مجاعة من شيوخ بين كالب جاءوا وطرحوا أنفسهم على س
  .هؤالء يدعون حبك وهذه الدعوى تنفذ منهم وإن كانوا منافقني يف ذلك: هلم فقال

معناه أن اإلنسان ميكنه أن يظهر املودة بلسانه، وقلبه على خالفه، ولكنه ال يقدر أن خيفي : وقيل
  .نفاقه

  اط خالق ؟وإشمات مخلوٍق، وإسخ  من انقادت عقيٌل إلى الردى برأي

  .الفرح ببلية العدو: والشماتة. قبيلة: من استفهام، وهو يف موضع اجلر باضافة رأى إليه وعقيل

بتدبري من أظهرت عقيل عصيان سيف الدولة ؟ فإنه أوقعها يف اهلالك، وأمشت ا أعداءها، : يقول
  .وأسخط خالقها

  ضايقويوسع قتل الجحفل المت  علياً بالّذي يعجز الورى أرادوا
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قصدوا عليا باألمر الذي يعجز اخللق عن إيقاعه به؛ ألم أرادوا قتله واخلروج من طاعته، : يقول
وذلك يعجز الناس وال يقدر عليه أحد، ولو أراد اجليش العظيم اتمع الذي تضيق به األرض 

  .اتمع: لكثرته، أن يفعلوا ذلك لقتلوا دونه، حىت تتسع األرض، وأراد باملتضايق

  وال حملوا رأساً إلى غير فالق  فما بسطوا كفّاً إلى غير قاطع

  .ومحلوا رءوسهم إىل من يشقها! بسطوا أيديهم إىل من يقطعها : يقول

    

  .ملا كان آخر أمرهم ذلك، كانوا كأم بسطوا أيديهم للقطع ورءوسهم للشق: يعين

  ر الحقوقد هربوا لو صادفوا غي  أقدموا لو صادفوا غير آخٍذ لقد

كان يتم إقدامهم لو صادفوا من هو مثلهم، فلما أقدموا عليك أسرم، فلوالك لكان يتم ما : يقول
  أرادوه، وكان ميكنهم اهلرب لو هربوا منك، فلما الحقهم مل ميكنهم اهلرب منه 

  رمى كّل ثوٍب من سناٍن بخارق  كسا كعباً ثياباً طغوا بها ولما

ا كساهم سيف الدولة ثياب إنعامه، وكفروا إحسانه، خرق عنهم تلك مل: اسم قبيلة يقول: كعب
  .الثياب مبمزق من سنان، يعين أم ملا جحدوا نعمه أزاهلا عنهم وقتلهم، وتلك نعمة عليهم

  سقى غيره في غير تلك البوارق  سقى الغيث الّذي كفروا به ولما

  .ذا مثل الذي قبلهمجع بارقة، وهي السحابة اليت فيها برق، وه: البوارق

أنشأ عليهم سحائب إحسانه وسقاهم غيث امتنانه، فلما جحدوا فضله أمطر عليهم من : يقول
سحائب غري تلك السحائب، يعين أتاهم من عسكره يف مثل السحائب البارقة فصب عليهم صواعق 

  االنتقام، وأزال عنهم غيث اإلنعام 

  حرمان من كفّ رازقكما يوجع ال  يوجع الحرمان من كفّ حازٍم وما

إن كان احلرمان ممن جرت عادته به ال يوجع احملروم، كما يوجع إذا كان ممن جرت عادته : يقول
  .بالنعم واالمتنان

  سنابكها تحشو بطون الحمالق  بها حشو العجاجة والقنا أتاهم

ر اجليش، نصب على الظرف أو احلال، واهلاء يف ا للخيل املضمرة اليت يدل عليها ذك: حشو
أتاهم سيف الدولة : أصلها احلماليق فحذفت الياء ضرورة يقول: باطن اجلفن، واحلمالق: واحلمالق

  .باخليل وسط الغبار والرماح، وحوافرها تنثر الغبار فيدخل يف عيوا وعيون فرساا
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 على أوساطها كالمناطق فهن  عوابس حلّي يابس الماء حزمها

مجع احلزام، وأراد بيابس : واحلزم. من التحلية: وحلي. أتاهم عوابسنصب على احلال أي : عوابس
  .عرقها: املاء

قصد إليهم باخليل وقد عبست وجف عرقها على حزمها فابيض فصار كأنه حلي من فضة، : يقول
  .وأشبهت احلزم على أوساطها املناطق احملالة بالفضة

  .وقيل أراد به املاء احلقيقي

  .الشتاء وخاض ا األار فجرى املاء على حزمها مثل احللي يف املناطقأنه قصدهم يف : واملعىن

  طوال العوالي في طوال السمالق  أبا الهيجاء يرى خلف تدمٍر فليت

إا من بناء : يقال. مدينة على طرف السماوة من ناحية الشام: وتدمر. والد سيف الدولة: أبو اهليجاء
: السمالق: وقيل. ع السملق، وهي األرض البعيدة األطرافمج: والسمالق. سليمان عليه السالم

  .الطرق البيض

  .ليت والده رآه وقد هزم عقيالً وطردها بالرماح يف هذه النواحي؛ ليفرح وتقر به عينه: يقول

  قبائل ال تعطى القفى لسائق  علي من معد وغيرها وسوق

: عطف على قوله: وسوق" رِدف لَكُم: "قوله تعاىللسائق زائدة ك: والالم يف قوله. مجع القفا: القفى

وليته رأى سوق ابنه قبائل العرب من معد وغريها، ممن كان ال ينهزم ألحد وال : طوال العوايل يقول
  .يوليه قفاه

ةٌ قشيركراءين في ألفاظ ألثغ ناطق  وبلعجالن فيها خفي  

وأما إذا . ون، كما قالوا يف بين احلارث بلحارثأراد بين العجالن، فحذف الن: مها قبيلتان، وبلعجالن
أرادوا إدغام النون يف الالم فال ميكنهم، لسكون الالم، فعدلوا إىل احلذف لتعذر اإلدغام، والنون من 

  .بلعجالن مكسورة ألن االسم جمرور باإلضافة

  .وحكى ابن جين عنه أنه كان يضمه ذهاباً إىل أن االمسني صارا امساً واحداً

أن هاتني القبيلتني مع كثرما قد خفيتا يف مجلة القبائل : الذي مييل بالراء إىل الالم، واملعىن: لثغواأل
  .كالراءين يف لفظ األلثغ يف خفائهما بغريمها من احلروف

  وهم خلّوا النّسوان غير طوالق  النّسوان غير فوارٍك تخلّيهم
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  .ضعني نصب على احلالوغري يف املو. مجع فارك، وهي اليت تبغض: الفوارك

  ! شتت سيف الدولة مجعهم، حىت خلت النساء أزواجهن، ال للبغض والطالق : يقول

  بطعٍن يسلّي حره كّل عاشق  ما بين الكماة وبينها يفرق

  .اهلاء يف بينها للنسوان

رة إن سيف الدولة كان يفرق بني األبطال ونسوام بطعن، لو أصاب العاشق أنساه حره حرا: يقول
  .العشق الذي يف قلبه، وساله عن العشق

  .معناه أنه كان يقتل بالطعن الذي إذا حل يف العاشق أنساه عشقه: وقيل

    

  من الخيل إالّ في نحور العواتق  الظّعن حتّى ما تطير رشاشةٌ أتى

تطاير ما : والرشاش. أتى الطعن بالطاء: وروى. مجع ظعينة، وهي املرأة ما دامت يف اهلودج: الظعن
  .النساء األبكار، الواحدة عاتق: والعواتق: الواحدة رشاشة. من الدم

إن سيف الدولة أجلأهم إىل رحلهم والتواري يف خدور العواتق، واقتحم عليهم خبيله وسط : يقول
  .نسائهم، وكانت اخليل تطعنهم فيطري الدم يف حنور العواتق

فهذا معىن إتيان الطعن حىت يطري رشاشه يف حنور طاعن األعداء وهم يف بيوم، : ويف رواية الطاء
  .النساء

  ظعائن حمر الحلي حمر األيانق  فالٍة تنكر اإلنس أرضها بكّل

أي أن : أم فروا بنسائهم إىل كل فالة مل يطأها اإلنس قبلهم، وكانت فيها نساء محر احللي: املعىن
  .ب نعمةأن نساء ملوك وأربا: حليهم ذهب، وأيانقهن محر، يعين

  .محر احللي أن خمتضبات بالدماء اليت ترششت عليهن من رجاهلن يف حنور العواتق. أراد بقوله: وقيل

  تصيح الحصى فيها صياح اللّقالق  سيفيةٌ ربعيةٌ وملمومةٌ

: وقوله. منسوبة إىل سيف الدولة؛ ألم جنده وأصحابه: وسيفية. وهي اتمعة: أي كتيبة ملمومة

: واللقالق. يعين هم من بين ربيعة ليس فيهم غريهم وإمنا هم قومه وبنو عمه: نسوبة إىل ربيعةم: ربعية

يصيح احلصى أي امللمومة حتمله : وروى. هو احلصى: وفاعل تصيح. مجع لقلق وهو طائر معروف
  .واهلاء يف فيها للفالة. على الصياح

  .رها فيه، صوت اللقالقإن هذه امللمومة إذا سارت يف احلصى حكى وقع حواف: يقول
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معناه أا قد لبست التجافيف والدروع، وإذا وقعت حصاة عليهم طنت يف احلديد والدروع، : وقيل
وملمومة عطف على قوله ظعائن يعين أم فروا بظعائنهم إىل الفلوات، وسار . فأشبهت صياح اللقالق

وهذا التشبيه . يف الدولة تطلبهمسيف الدولة يف طلبهم خبيله، وكان يف كل فالة ظعائنهم وخيل س
  : من قول الشاعر

  صياح بنات الماء أصبحن جوعاً  الردينيات فيها وفيهم تصيح

 بين البيض غبر اليالمق قريبة  بعيدة أطراف القنا من أصوله

  .هذا من صفة امللمومة

ن أصوهلا، وهي قريبة يعين طويلة الرماح فأطرافها بعيدة م. هي بعيدة أطراف القنا من أصوله: يقول
وهي . الذي على رءوسها ميس بعضها بعضاً بتزاحم اخليل: والبيض. أي جمتمعة مزدمحة: بني البيض

مجع يلمق، وهي جبة يكثر حشوها وتضرب وتلبس : واليالمق. أي أن الغبار قد عالها: غرب اليالمق
  .ورمبا جيعل فيما بينها دروع. مثل اجلوشن

  .وإمنا مدح بطول الرماح؛ ألن متام الفروسية حبسن استعماهلاالقباء، : اليلمق: وقيل

غرب اليالمق كان الوجه غرباء اليالمق كقوله قريبة وبعيدة، ولكنه محله على املعىن؛ ألن الكتيبة : وقوله
امرأة واضحة : رده إىل كل جزء من الكتيبة، كما يقال: وقيل. مجاعة، واألوليان حممولة على اللفظ

  .اللباب

 تبتغي إالّ حماة الحقائق فما  ها وأغناها عن النّهب جودهنها

وفاعل تبتغي . واهلاء يف اها وأغناها للملمومة. هم الشجعان الذين حيمون ما حيق محايته: محاة احلقائق
  .ضمريها أيضاً

تون إن سيف الدولة ى الكتيبة عن اإلغارة وأغناهم جبوده عن االشتغال بالنهب، فهم ال يلتف: يقول
  .إىل األاب واألسالب، وإمنا قصدهم األبطال والفرسان احلامون للحقائق

 البيداء ظّل السرادق تذكّره  توهمها األعراب سورة مترٍف

. ما أحاط باخليمة مثل السور: والسرادق. املتنعم: واملترف. هي احلرب ها هنا: وقيل. الوثبة: السورة

  .تفسري هلا: وتذكره. ضمري السورة: واهلاء يف تومهها ضمري احلرب، وقيل

ظن األعراب أنك إذا سرت خلفهم تعبت، وأن سورتك مثل سورة كل متنعم، ال يصرب على : يقول
  .احلر، فإذا حصل بالبيداء تذكر لني العيش، فتركهم وانصرف
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  سماوة كلٍب في أنوف الحزائق  بالماء ساعة غبرت فذكّرتهم

مفازة بني الشام والعراق، وأضافها إىل : والسماوة. ئدة، أي ذكرم املاءالباء فيه زا: فذكرم باملاء
اجلماعات : واحلزائق. أي ركب عليها الغبار: وغربت. بين كلب ألم يرتلوا، وهي أصعب الربية

  .والواحد حزيق وحزيقة

ت ظنوم إم تومهوا أنك ال تصرب على البادية فتنصرف سريعاً، كما يفعل كل مترف فكذب: يقول
وطردم، حىت إذا بلغوا السماوة، وثار غبارها فدخل يف أنوف مجاعتهم، عطشوا فتذكروا املاء من 

  .شدة ما حلقهم من العطش

    

  وأن نبتت في الماء نبت الغالفق  يروعون الملوك بأن بدوا وكانوا

 الغلفق وهو مجع: والغالفق. أي صاروا أهل البادية وسكنوها: وبدوا. أي يفزعون: يروعون
  .هو ما نبت يف املاء مثل الطحلب: الطحلب، وقيل

  .كانوا خيوفون امللوك برتوهلم يف البادية، وبأن امللوك ال تصرب على املاء كما ال تصرب الغالفق: يقول

 وأبدى بيوتاً من أداحي النّقانق  فهاجوك أهدى في الفال من نجومه

: وهاجوك.  جنومها فيكون راجعاً إىل املعىن؛ ألا مجع الفالةاهلاء يف جنومه يعود إىل لفظ الفال وجيوز

أي أدخل يف البدو بيتاً من النعام، : وأبدى بيوتاً. وموضع أهدى نصب على احلال. أي هيجوك
مجع نقنق وهو ذكر : والنقانق. مجع األدحية، وهي موضع بيض النعام: وأداحي. من البادية: فأبدى
  .النعام

، وأنت عامل بالفلوات وأكثر اهتداء من النجوم، وكنت أدخل يف البادية بيتاً هيجوك للحرب: يقول
  .من النقانق

كنت فيها أظهر بيوتاً من النقانق؛ ألن بيوا تكون : أي أظهر بيوتاً، ومعناه: إن قوله أبدى بيوتاً: وقيل
  .ظاهرة غري خفية

 منها مقلةً للودائق وآلف  وأصبر عن أمواهه من ضبابه

واهلاء يف منها . وجيوز أمواهها وضباا رداً إىل معىن اجلمع. مجع الوديقة، وهي شدة احلر: ئقالودا
  .أهدى يف الفال ومقلةً نصب على التمييز: وأصرب وآلف نصب على احلال، عطفاً على قوله. للضباب
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ت آلف للحر كنت أصرب يف الفلوات عن املاء من الضباب؛ ألا تتبلغ بالنسيم عن املاء، وكن: يقول
  .من الضباب، ومقلتك أكثر إلفاً للحر من مقلة الضباب

  مهلّبة األذناب خرس الشّقاشق  وكان هديراً من فحوٍل تركتها

مجع : شعر الذنب والشقاشق: جمذوذة األذناب، واهللب: املهلبة. صوت الفحل اهلائج: اهلدير
إذا هاج شد ذنبه فيسكن عند ذلك الشقشقة، وهي ما خيرجه الفحل من فمه شبه الرئة، والفحل 

  .هي املشدودة األذناب: ويذل، فاملهلبة

املنتوفة األذناب على املعنيني اللذين ذكرناها، : فاملهلبة. إن الفحل اهلائج إذا نتف ذنبه سكن: وقيل
  .أي انقطع هديرها: فسكتت وخرست شقاشقها

هاجت، فانتدب هلا فحل أصعب منها املعىن كأن فعلهم من طغيام كهدير من فحول : قال ابن جين
  .أي أخذ شعر أذناا فنتفها وسكن هديرها: فهربت منه وولته أذناا، فهلبها

  ولكن كفاها البر قطع الشّواهق  حرموا بالركض خيلك راحةً فما

يف املفعول الثاين واهلاء : وراحةً. نصب ألا املفعول األول حبرموا. أي ما منعوا خيلك: فما حرموا
  .فاعل كفاها: والرب. املفعول الثاين: وقطع. كفاها للخيل وهو املفعول األول

إم ما منعوا خيلك بالركض راحةً وما كلفوها مشقةً؛ ألا أبداً ال ختلو من احلرب، فلوال أا : يقول
  .مل تسر إليهم لغزت بالد الروم، وعلت اجلبال الشواهق، والرب أسهل عليها من اجلبال

  عن الركز لكن عن قلوب الدماسق  غلوا صم القنا بقلوبهموال ش

  .مجع الدمستق: الدماسق

مل تكن رماحك مركوزة يف األرض، فشغلوها عن الركز يف األرض بالطعن يف قلوم، وإمنا : يقول
  .ال راحة خليلك وال راحة لسالحك: يعين. حولوها عن قلوب الدماسق إىل قلوم

  ويجعل أيدي األسد أيدي الخرانق  ي يمسخ العدىألم يحذروا مسخ الّذ

  .مجع اخلرنق، وهو األرنب الصغري: واخلرانق. تغري الصورة إىل غريها: املسخ

ويرد أيدي األسود منهم إىل أيدي ! أما خافوا سيف الدولة أن ميسخهم كما ميسخ أعداءه ؟: يقول
  .ز ذليالًأن جيعل العزي: والذلة والضعف، يعين. اخلرانق يف القصر

  أرى مارقاً في الحرب مصرع مارق  عاينوه في سواهم وربما وقد
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  .واهلاء يف عاينوه للمسخ، وفاعل أرى ضمري سيف الدولة. اخلارج عن الطاعة: املارق

فكان سبيلهم ! وقد شاهدوا سيف الدولة كيف مسخ أعاديه من غريهم ! أما خافوا مسخه ؟: يقول
لدولة إذا مرق واحد من طاعته صرعه وقتله، وأرى مارقاً غريه مصرع أن يرتدعوا بغريهم، وسيف ا

  : األول ليحذر منه ويتعظ به، ومثله قول أشجع

استقام له الّذي لم يخطم حتّى  الخطام بأنف كّل مخالٍف شد 

  إذا الهام لم ترفع جنوب العالئق  تعود أالّ تقضم الحب خيله

  .الشعري، وتعلق على الدابةاملخايل اليت جيعل فيها : العالئق

    

الفرس إذا علقت عليه املخالة طلبت موضعاً مرتفعاً : سألت املتنيب عن معناه فقال: قال ابن جين
يضعها عليه، مث يتناول منها، فخيل سيف الدولة أبداً إذا علقت عليها عالئقها رفعته على هام الرجال 

  .لكثرة هامام! الذين قتلتهم 

ا يؤدي إىل أن تكون اخليل هجنا قصار األعناق؛ ألن الفرس العتيق ال يضع خمالته إن هذ: وقد قيل
  .على شيء لطول عنقه

 إن -إن رءوس القتلى قد كثرت حىت غطت وجه األرض، فالفرس ال يضع خمالته : واعتذر عنه فقيل
 حيتاج إليه  إال على رءوس القتلى؛ وكثر ذلك حىت صار عادة هلا، ومل يفعل ذلك ألنه كان- وضعها 

  .لقصر عنقه

  من الدم كالريحان تحت الشّقائق  وال ترد الغدران إالّ وماؤها

مجع شقيقة، : يقال له الشقر، وهو امسه األصلي، وإمنا مسي الشقر شقائق مبنبته، والشقائق: الشقائق
ى شقائق فيها شقائق النعمان؛ ألن النعمان مر عل: وقيل هلا. وهي كل أرض مستطيلة تشق بني الرملني

تعودت خيله أال : هذا النور فأعجبه فحماه، ومل يدع أحداً يرعى تلك الشقائق، فأضيفت إليه يقول
. شبه خضرة املاء حتت الدم بالرحيان حتت الشقائق. ترد لشرب املاء إال الغدران املمزوجة بالدماء

وأخذ هذا املعىن بعض . بأن محرة الدم تعلو خضرة الطحل: أراد بالرحيان الطحلب ومعناه: وقيل
  : املتأخرين ونقله إىل وصف سيف فقال

 تحت شقائق النّعمان كالماء  في ورق النّجيع فرنده ويلوح

  وقد طردوا األظعان طرد الوسائق  نميٍر كان أرشد منهم لوفد
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  .مجع الوسيقة، وهو ما يطرد من الوحش عند الصيد: الوسائق

رأياً حني فروا بنسائهم، وبعثوا وفودهم إليه يسألونه العفو، ومل يقفوا بنو منري كانوا أرشد منهم : يقول
  .لك، كما فعلت عقيل

  بها الجيش حتّى رد غرب الفيالق  رماحاً من خضوٍع فطاعنوا أعدوا

  .احلد: الغرب

  .جعلوا خضوعهم إىل سيف الدولة رماحاً هلم، طعنوا ا اجليش، وردوا ا حدته عنهم: يقول

  وأسرى إلى األعداء غير مسارق  أرمى منه غير مخاتٍلفلم أر 

يعين أنك ال ختادع أعداءك، وال تسري إليهم سراً، بل جتاهر . مل أر أرمى منك غري خمادع: يقول
  .بالطلب وتواجه بالرمي

  دقائق قد أعيت قسي البنادق  المجانيق العظام بكفّه تصيب

مجع بندقة، : والبنادق. اجلالهق: رمي الطيور ويسمونهما يستعمله أهل العراق يف : قسي البنادق
  .حجارة مستديرة كهيئة البندقة يرمى ا: وقيل. تعمل من الطني بقدر البندقة، وترمي ا الطري

إن اانيق تعمل بكفك عمل اجلالهق، فيمكنك أن تصيب باملنجنيق املواضع اللطيفة الدقيقة : يقول
  .بنادقاليت ال يصيبها غريك بقوس ال

  .أنه يتوصل جبيشه عند جماهرة أعدائه إىل ما ال يقدر غريه على التمكن منه باخلتل واملخادعة: يعين

وقال أبو الطيب هذه القصيدة يف هذه السرية يسترضيه على قبائل العرب املشار إليها إال أنه مل يذكر 
  .سأله أن يصفها فقالاملنازل وال وصف الوقعة؛ ألنه مل يشهدها، فشرحها له سيف الدولة و

  وقطرك في ندى ووغى بحار  قناً تطاعنها قصار طوال

  .اهلاء يف تطاعنها لطوال القنا، وأراد أصحاا

إذا طاعنت أصحاب الرماح الطوال قصرت تلك الرماح يف أيديهم؛ ألن أيديهم تضعف : يقول
 والقليل من عطائك كثري وترتعد عند لقائك، فال تعمل رماحهم فيك، وكأا مع طوهلا قصرية،

باإلضافة إىل عطايا غريك، كالقطرة يف البحر، وكذلك القليل من حربك كثري باإلضافة إىل حرب 
  .غريك

  تظن كرامةً وهي احتقار  وفيك إذا جنى الجاني أناةٌ



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        711

  .والتأين. احللم والرفق: األناة

لكرامته عليك، وإمنا هو الحتقارك أنت حليم تتغافل عن املسيء، فيظن املسيء وغريه أن ذلك : يقول
  .إياه

 لم تعوده نزار بضبٍط  وأخذٌ للحواضر والبوادي

  .أناة: عطف على قوله: وأخذ

ونزار جيمع ربيعة . فيك أخذ ألهل احلضر وأهل البدو، سياسةً وشدة مل تتعود العرب مثله: يقول
  .ومضر وحنومها أكثر العرب، فلذلك خصهم بالذكر

 فيعروها نفار وتنكره  حش إنساًتشممه شميم الو

أي يظهر هلا، : فيعروها. تتشممه، فحذف أحد التاءين، والضمري يف تشممه يعود إىل الضبط: أراد
  .واهلاء يف يعروها لرتار

تتشمم نزار ضبطه وسياسته كما يتشمم الوحش اإلنس فتهرب عند ذلك؛ ألا مل تتعود هذه : يقول
  .السياسة

    

  فتدري ما المقادة والصغار   في زماٍنانقادت لغيرك وما

  .الذل: والصغار. االنقياد: املقادة

  .إن نزار مل تنقد ألحد قبلك، حىت تعرف ما الصغار واالنقياد: يقول

  وصعر خدها هذا العذار  المقاود ذفرييها فأقرحت

 خلف األذنني، وأراد ما مها العظمان الناشزان: اجليدان املكتنفان للنقره حول القفا، وقيل: الذفران
: وصعر خدها. الذفاري، فذكر ملا يكون للواحد؛ ألن لكل واحد ذفرين، فاكتفى بالواحد عن اجلمع

. واهلاءات لرتار. املقاود: وفاعل أقرحت. العذر: وبالعذار. اخلدود: أي أماله، وأراد باخلد أيضاً

  .االنقيادمجع مقود، وهو احلبل تقاد به الدابة الصعبة : واملقاود

  .ما زلت تقودهم بالعذار واملقود اخلشن، حىت تقرح ذفرياها وتصعر خدها من ذلك العذار: يقول

  ونزقها احتمالك والوقار  عامر البقيا عليها وأطمع

اسم من اإلبقاء، وهي : واهلاء يف عليها تعود إىل عامر والبقيا. ومل يصرف عامر ألنه جعلها امساً للقبيلة
  .املساحمة
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ملا أبقيت على بين عامر طمعت فيك، فدعاها ذلك إىل اخلفة والطيش، حىت أقدمت على : يقول
  .حماربتك

 التّلبب والمغار وأعجبها  وغيرها التّراسل والتّشاكي

  .هو اإلغارة على العدو: واملغار. التحزم للقتال ولبس األسلحة: التلبب

  .ن التلببمن اإلغارة اليت هي إحكام الفتل فيقرب م: وقيل

غريها عن الطاعة تراسل بعضهم بعضاً، وشكوى سيف الدولة، فكان يشكو بعضهم بعضاً ما : يقول
معناه غريها عن الطاعة مراسلة سيف الدولة إياهم متلطفاً، وكذلك شكايته : يعاملهم به، وقيل

ن سيف أفعاهلم، ظنوا أن ذلك عن عجزه وأعجبها التحزم للحروب والغارات، وطمعوا يف ذلك م
  .الدولة، ملا رأوا احتماله

  .معناه اغتروا بتحزمهم ولبسهم األسلحة وكثرة اإلغارة على األعداء: وقيل

يار  تعجز األرسان عنها جيادتضيق بها الد وفرسان  

  .هي مبتدأ واخلرب حمذوف، أي هلم جياد: التلبب واملغار، وقيل: عطف على قوله: جياد

  .ز عنها األرسان؛ لكثرا فال يوجد هلا أرسان تكفيهاأعجبها خيل جياد تعج: يقول

  .تعجز األرسان عن ضبطها؛ لصعوبتها، وكذلك أعجبها فرسان ال تسعهم األرض لكثرم: وقيل

  نفوساً في رداها تستشار  وكانت بالتّوقّف عن رداها

  .وامسه ضمري القبيلة اليت هي بين عامر. خرب كانت: نفوساً

قبيلة بإقامتهم على عصيام سيف الدولة كاملشريين عليه بقتلهم، وكان هو كانت هذه ال: يقول
  .يتوقف عن قتلهم، فكأنه كان هو كاملستشري يف قتله إياهم

  وفي األعداء حدك والغرار  السيف قائمه إليها وكنت

  .ف اللفظنيهو احلد، ومجع بينهما الختال: وقيل. ما بني حده إىل عريه الناشز يف وسطه: غرار السيف

كنت قبل أن يعصوك، سيفاً هلم قائمه يف أيديهم، وحده يف أعدائهم، فلما عصوك انقلب حده : يقول
  : فيهم ومثله

  ففينا غواشيها وفيهم صدورها  نقاسمهم أسيافنا شر قسمٍة

  : ومثله جلعفر احلارثي

  ولي منه ما ضمت عليه األنامل  لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبٍل
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 خلف قائمه الحيار وأمسى  بالبدية شفرتاه فأمست

واغلة يف الربية، وبينهما : والبدية. قريبة من العمارة: فاحليار. وقيل موضعان. ماءان: البدية واحليار
  .وكان سيف الدولة باحليار، وبنو عامر بالبدية. مسرية ليلة

  .وقائمه خلف احلياركنت سيفاً هلم، قائمة يف إيديهم، فلما عصوك صار حده فيهم : يقول

أي طال السيف إليهم حىت وصل من خلف : معناه أن قائمه كان خلف احليار وشفرتاه بالبدية: وقيل
  .احليار إىل البدية، وإمنا طال بطول باع حامله

  .يصف بذلك سرعة وصوله إليهم

  فخافوا أن يصيروا حيث صاروا  بنو كالٍب حيث كعب وكان

وكان سيف الدولة باحليار، فسار . أي حيث كعب كائنة. ه حمذوفمرفوع باالبتداء وخرب: كعب
عنها يقصد البدية، فتلقاه مشيخة بين كالب يف الطريق، واستأمنوه، وقد كانوا مع كعب يداً واحدة، 

  .فخالفوهم وساروا مع سيف الدولة، إىل بين كعب

  .تل، فرجعوا إىل الطاعةكان بنو كالب مع كعب، فخافوا أن حيل م ما حل بكعب من الق: فيقول

  وسار إلى بني كعٍب وساروا  عز موالهم بذلٍّ تلقّوا

  .ذل بنو كالب لعز موالهم وهو سيف الدولة وانقادوا له فساروا معه إىل بين كعب: يقول

    

  ضوامر ال هزال وال شيار  المروج مسوماٍت فأقبلها

أي : واملسومات. أي أجازها وحوهلا حنوها: ااهلاء يف أقبلها للخيل، وأضمرها للعلم ا، وأقبله
مجع شري، وهو الفرس السمني املمتلئ : وشيار. مجع هزيل: واهلزال. مروج سلمية: واملروج. معلمات

  .من اللحم

أقبل خبيله إىل املروج، وهي مضمرة ليست زيلة وال مسينة، بل كانت خفيفة اللحم ال من : يقول
  .اهلزال

تناكر تحته لوال الشّعار  اًتثير على سلمية مسبطر  

  .أي غباراً ساطعاً ممتداً: مسبطراً. موضع: وسلمية. أي تتناكر: تناكر

أثارت اخليل غباراً بسلمية حىت ستر الشمس وأظلم النهار المتداد الغبار، فأنكر ما حتته؛ لشدة : يقول
  .الظلمة، وإمنا كانوا يتعارفون بالعالمات
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  كأن الجو وعثٌ أو خبار  تعثر العقبان فيه عجاجاً

األرض السهلة اليت فيها : واخلبار. األرض السهلة الكثرية الرمل: والوعث. بدل من مسبطراً: عجاجاً
  .حجارة

صار اجلو من كثرة الغبار وتكاثفه أرضاً ذات وعث وخبار، حىت إن العقبان تعثر فيها وال : يقول
  .ميكنها الطريان

 الموت بينهما اختصار كأن  اًوظّل الطّعن في الخيلين خلس

يصف اجليش باحلذق . االختالس: واخللس. خيل سيف الدولة وخيل العدو، وهم بنو كالب: اخليالن
  .يف الطعن

ملا التقى اخليالن ختالسوا الطعن واختصروا الطريق إىل املوت، يعين أم اقتصروا على الطعن : يقول
ضوهلا، وقربوا القتل على األعداء، فهذا اختصار والضرب، فكأم اختصروا احلرب، وحذفوا ف

  .املوت

إن معناه أن املوت كان يقلل من عدد جيش العدو بسرعة، ألن االختصار هو رد الكثري إىل : وقيل
  .القليل

  أحد سالحهم فيه الفرار  الطّراد إلى قتاٍل فلزهم

  .املطاردة: والطراد. أي أجلأهم: لزهم

أحد سالحهم فيه الفرار يدفعون به القتل عن أنفسهم، كما يدفع .  إىل اهلربأجلأهم القتال: واملعىن
  .السالح، ملا مل ميكنهم القيام لسيف الدولة

 بأرجلهم عثار ألرؤسهم  مضوا متسابقي األعضاء فيه

  .اهلاء يف فيه ضمري الفرار والطراد

الرأس يترك جسمه ويتقدم مضوا منهزمني فكانت أعضاؤهم يسبق بعضها بعضاً يف الفرار، ف: يقول
  .عليه ويتعثر بأرجل املنهزمني

أو كانت الرءوس إذا أبينت تسقط على أرجل أصحاا فتعثر ا، خالف املعهود، ألن املعهود أن 
  .تتعثر األرجل ال الرءوس

أم ولوا وتبعت خيل سيف الدولة أدبارهم تضرب أعناقهم وتسقط رءوسهم على أرجلهم، : واملعىن
  .زمون، فجعل ذلك سابقاً من أعضائهم يف الفراروهم ينه
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  لفارسه على الخيل الخيار  بكّل أقب نهٍد يشلّهم

  .املشرف العايل. والنهد. الضامر البطن: واألقب. أي يطردهم: يشلهم

يعين يصرفها : يطردهم سيف الدولة بكل فرس ضامر مرتفع عايل، لفارسه خيار على اخليل: يقول
  .سبق، وإن شاء حلق؛ جلودة فروسيتهإن شاء : كيف شاء

أراد باخليار أنه خيتار من يقتلهم، فكأنه يقتل القواد والكبار من أصاب اخليل دون األرذال : وقيل
  .واحلشو

  على الكعبين منه دم ممار  أصم يعسل جانباه وكّل

. سنانجانب الزج، وجانب ال: وجانباه. أي يضطرب: ويعسل. بكل أقب: عطف على قوله: وكل

. أراد به الكعاب للرمح فعرب عنهما بالتثنية: قيل. الكعبني اللذين يف عامل الرمح: وأراد بالكعبني

  .ارى من أمرت الدم أي أجريته، فهو ممار، ومار، فهو مائر: واملمار

يطردهم بكل فرس ضامر، وكل رمح أصم ال جتويف فيه يهتز طرفاه، وقد سال الدم على : يقول
  .كعوبه

 لثعلبه وجار ولبته  در كّل ملتفٍت إليهيغا

  .املنحر: واللبة. بيت الثعلب بفتح الواو وكسرها: والوجار. ما دخل منه يف السنان: ثعلب الرمح

هو يطردهم بكل رمح إذا التفت املنهزم لينظر هل وراءه أحد، طعنه يف لبته حىت تصري لبته : يقول
  .هو احليوانلثعلب الرمح مبرتلة الوجار للثعلب الذي 

 ليٌل والغبار: دجا ليالن  إذا صرف النّهار الضوء عنهم

أحدمها الليل املعروف، والثاين ظلمة الغبار : إذا زال عنهم ضوء النهار غطاهم ليالن: يقول
  .املوصوف

 المشرفية والنّهار أضاء  وإن جنح الظّالم انجاب عنهم

  .انكشف: سواده، واجناب: جانبه، وقيل: جنح الليل وجنحه

    

. أحدمها النهار احلقيقي، والثاين ضوء ملع السيوف: إذا انكشف الليل عنهم أضاء هلم اران: يقول

  : وقد أتى النابغة جبميع ذلك يف بيت واحد فقال

 بنوٍر وإظالماً بإظالم نوراً  تبدوا كواكبه والشّمس طالعةٌ
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 رغاء أو ثؤاج أو يعار  خلفهم دثر، بكاه يبكّي

  .املال الكثري: والدثر. صوت املاعز: واليعار. صوت الضأن: والثؤاج. صوت اإلبل: رغاءال

  .يصيح وراءهم مال عظيم من اإلبل والضأن واملاعز فكأا تبكي: يقول

  تخيرت المتالي والعشار  غطا بالغنثر البيداء حتّى

والعشار.  وهي اليت يتلوها ولدهامجع متلية: واملتايل. ماء: والغنثر. غطا يغطو، وغطى يغطي مبعىن :

  .احلوامل اليت أتى على محلها عشرة أشهر والواحدة عشراء

ملا وصل سيف الدولة إىل هذا املاء أخذ أموال بين كعب ملا هربوا، وغطى ا البيداء ومألها، : يقول
  .شارحىت عجز اجليش عن سوقها، فكان أصحابه خيتارون نفائسها وكرائمها وهي املتايل والع

أن املال غطى بكثرته البيداء على هذا املاء، حىت أخذ : واملعىن. إن فاعل غطا هو ضمري الدثر: وقيل
  .كرائمه

  كال الجيشين من نقٍع إزار  بالجباة يضم فيها ومروا

  .الغبار: والنقع. ماء، أو موضع: اجلباة

م فأحاط الغبار م مجيعاً، فكان ازموا من سلمية، ومروا باجلباة، وخيل سيف الدولة خلفه: يقول
ومثله للخنساء تصف عرياً يطرد . العسكران كأما يف إزار واحد، وصار الغبار كاإلزار احمليط م

  : أتاناً

 ساطعةً هما نسجاها بيضاء  من الغبار مالءةً يتعاوران

 سقط العمامة والخمار وقد  وجاءوا الصحصحان بال سروٍج

  .اخلمر: وباخلمار. العمائم: وأراد بالعمامة. كصحراء هنا: الصحصحان

ازموا من اجلباة وجاءوا الصحصحان، وقد ألقوا سروجهم لتخف دوام، وسقطت عمائمهم : يقول
  .عن رءوسهم ومخر نسائهم

  وأوطئت األصيبية الصغار  العذارى مردفاٍت وأرهقت

  .ي مجع الصيب يف القلةتصغري صبية، وه: واألصيبية. أي كلفت أمراً صعباً: أرهقت

أردفوا العذارى خلفهم وأتعبوهن من شدة الركض، وأوطئوا إبلهم وخيلهم صبيام الصغار؛ : يقول
  .لشدة هرم

والبييضة والجفار ونهيا  وقد نزح العوير فال عوير 
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  .هذه كلها أمساء مياه

  .نزحوا هذه املياه ملا أصام من شدة العطش حني مروا ا: يقول

  وتدمر كاسمها لهم دمار  بغير تدمر مستغاثٌ سولي

  .اهلالك: والدمار. املوضع الذي يلتجأ إليه: واملستغاث. مدينة على طرف السماوة: تدمر

ملا مل جيدوا يف هذه املواضع ماء اجتمعوا يف تدمر ليدبروا رأياً، ومل يكن هلم موضع سواها : يقول
 الدولة، فدمر عاليهم فيها، فصار امسها موافقاً هلالكهم يلتجئون إليه، فلما نزلوا ا قصدهم سيف

  .ودمارهم

 برأٍي ال يدار فصبحهم  أرادوا أن يديروا الرأي فيها

اجتمعوا يف تدمر؛ ليدبروا رأيهم، فصبحهم سيف الدولة برأي ال يتوقف فيه، ألنه ال يرى إال : يقول
برأيه، وال يرجع فيه إىل أحد، وال يعرض له ما أراد أنه يستبد : ما يكون صواباً يف أول وهلة، وقيل

  .يعوقه عنه

 أقبلت فيه تحار وأقبل  وجيٍش كلّما حاروا بأرٍض

  .ويف فيه إىل اجليش. يعود إىل بين كعب: والضمري يف حاروا قيل. إذا حتري: حار حيار حرية

 بأرض حتريت صبحهم برأي وجيش عظيم يغطي األرض كثرةً، فمىت حتري القوم املنهزمون: يقول
  .األرض يف هذا اجليش، لكثرته

إما : صبحهم جبيش كلما حتري هذا اجليش بأرض: حاروا للجيش وفيه لسيف الدولة، واملعىن: وقيل
ألا تضيق م لكثرم، وإما لسعتها فال يهتدون فيها، وإما خلشونتها، مث إذا أقبل سيف الدولة وجاء 

  . الدولة؛ لعظم هيبتهإىل اجليش أقبلت األرض تتحري يف سيف

أن اجليش إذا حتريوا يف : يعين. وفيه يعود إىل لفظ اجليش: قيل. حاروا فعل اجليش على املعىن: وقيل
  .هذه األرض أقبلت األرض تتحري يف هذا اجليش لكثرته وزيادته عليها

  وال ديةٌ تساق وال اعتذار  يحفّ أغر ال قود عليه

    

أي حييط به من مجيع جهاته، وإذا قتل إنساناً ال يقتل به قوداً؛ لعزته : رإن هذا اجليش حيف أغ: يقول
ومنعته، أو ألنه ال يقتله إال حبق، وال يطالب أيضاً بديته، وال يعتذر عما فعله؛ للوجهني اللذين 

  ".الَ يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ: "وهو من قوله تعاىل. ذكرنامها
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 وكّل دٍم أراقته جبار   األعاديتريق سيوفه مهج

  .الباطل: والدم اجلبار. دم القلب، وهي النفس أيضاً: املهجة

  .كل دم تريق سيوفه من دم األعادي، ذهب هدراً ال يدرك له ثأر: يقول

  على طيٍر وليس لها مطار  األسد ليس لها مصاٌل فكانوا

  .من طار: مصدر صال، واملطار: املصال

ا أسوداً يف أنفسهم بشجاعتهم وإقدامهم، وكانت خيلهم كالطيور سرعة، ولكن ملا إم كانو: يقول
رأوك حتريوا وحتريت أفراسهم هيبةً لك، فلم يكن هلم مصال مع كوم أسود، وال خليلهم مطار مع 

  .كوا يف السرعة كالطري

م مصال على طري املعىن أم كانوا قبل ذلك مثل األسود، واآلن ملا غضبت عليهم ليس هل: وقيل
وأراد باملصال على طريان . لضعفهم وقلتهم، وليس هلم أيضا مطار؛ ألنك قد أهلكتهم بالقتل واألسر

ليس هلا مصال على غريهم من الفرسان لضعفهم، فشبه خيل : كالطري خلفتها، فكأنه قال: األفراس
  .املخالفني هلم بالطري

  ش القفاربأرماٍح من العط  فاتوا الرماح تناولتهم إذا

  .إن فاتوا رماحك ودخلوا الرب هلكوا من العطش، وكأن العطش رماح القفار، قتلتهم ا: يقول

  فيختارون، والموت اضطرار  الموت قداماً وخلفاً يرون

قد أحاط م املوت من قدامهم وخلفهم فقدامهم العطش، ووراهم الرماح، فكانوا بني موتني، : يقول
  .إن هذا املوت ليس باختيار، بل هو اضطرارفيختارون أحدمها، و

معناه خيتارون أحد املوتني، فأما املوت فهو نازل م ال حمالة وال حميص هلم عنه، وإمنا خيتارون : وقيل
  .أحد املوتني

 لعينيه منار فقتالهم  إذا سلك السماوة غير هاٍد

العالمات اليت تبىن على : واملنار. تديهو العارف بالطريق، وهو يف معىن امله: الدليل، وقيل: اهلادي
  .منارة: الطريق، ليهتدي ا، والواحدة

إم دخلوا السماوة فراراً من سيف الدولة، وتبعهم فقتلهم يف كل مكان، وبقيت جثثهم : يقول
مطروحة على الطرق حىت لو سلك السماوة من ال يهتدي فيها، لكانت جثثهم تدله على الطريق، 
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  .املناروتقوم له مقام 

  .أراد أم ماتوا عطشاً هناك وبقيت جثثهم دالة للمار ا: وقيل

  وفي الماضي لمن بقي اعتبار  لم يبق لم تعش البقايا ولو

لو مل يعف عنهم سيف الدولة هللكوا عن آخرهم، ومل يعش الباقي منهم، ومن بقي منهم يعترب : يقول
  .حاله حبال من مضى

  .الذي بقي بعدهم: اقيهو املقتول، والب: واملاضي

  !فمن يرعى عليهم أو يغار ؟  لم يرع سيدهم عليهم إذا

  .إذا كف عنه ورق له: أرعى فالن على فالن

  ! إذا مل يرمحهم سيدهم فمن الذي يرمحهم ويغضب هلم ؟: يقول

  ويجمعهم وإياه النّجار  وإياه السجايا تفرقهم

  .األصل. والنجار. ار، وسجاياهم متفرقةهوالء من أصل واحد، ألم مجيعاً من نز

خليقة سيف الدولة وخالئقهم خمتلفة؛ ألن خليقة سيف الدولة الكرم والعفو، وخالئقهم : يقول
  .العصيان والرتق، فبينهما فرق من هذه اجلهة

 الرقّتين لها مزار وأهل  ومال بها على أرٍك وعرٍض

  .مدينتان من ديار بكر: قتانوالر. موضعان: وأرك وعرض. اهلاء يف ا للخيل

ملا فرغ من بين كعب، عطف خبيله على أهل أرك وعرض، وقرب من أهل الرقتني، حىت لو : يقول
  .شاء أن يزورمها خبيله، مل يبعد عليه

  .مال باخليل على أرك وعرض، لطلب بين كعب: وقيل

ان قد توجه إىل معناه عدل جبيشه على أهل أرك وعرض، مع بعدمها عن مقصده؛ ألنه ك: وقيل
  .الرقتني وأرك وعرض بعيدان عن الرقتني

  وزأرهم الّذي زأروا خوار  بالفرات بنو نميٍر وأجفل

  .صوت الثور: واخلوار. صوت األسد: والزأر والزئري. أسرع هارباً مذعوراً: أجفل

عدون باحلرب، أن بين منري فروا من الفرات، خوفاً منه، وكانوا قبل ذلك يزأرون كاألسود، وير: يعين
  .أي بعد أن كانوا أسوداً يف الشدة صاروا مثل البقر يف الذلة: فلما رأوه ذلوا وصار زئريهم خواراً

 من شرب غيرهم خمار بهم  فهم حزقٌ على الخابور صرعى
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  .موضع بقرب املوصل: مجع حزقة، وهي اجلماعة، واخلابور: احلزق

ا اخلابور صرعى من اخلوف والكالل، فصاروا كاملوتى إن بين منري فروا من الفرات، ونزلو: يقول
خوفاً من أن يسري إليهم سيف الدولة، وهم صرعى كأم خممورون، ورماحك كانت الشاربة، 

معناه أم بقوا هناك خائفني صرعى خوفاً من املمدوح، فيهم : وقيل! فكيف أصام اخلمار دوا ؟
رب غريهم، وهو ما فعل ببين كعب من القتل، فخافوا وهو اخلوف والتقطع من الكالل من ش: مخار

  .أن يشربوا كأس املوت مثل ما شرب بنو كعب

 توقد لهم بالليل نار ولم  فلم يسرح لهم بالصبح ماٌل

هوالء كمنوا يف اخلابور وحبسوا ماهلم، فال جيسرون على تسريح مواشيهم بالنهار، خوفاً من : يقول
معناه ذهب ماهلم، فال مال يسرح هلم يف : ر بالليل، خوفا من الداللة وقيلاإلغارة، وال على إيقاد النا

  .الصبح، وتقوضت خيامهم فال نار هلم توقد بالليل

 بنافٍع لهم الحذار فليس  حذار فتى إذا لم يرض عنهم

  .نصب ألنه مفعول له: حذار

  .فعلوا ذلك خوفاً من فىت، إن مل يرض عنهم مل ينفعهم احلذار: يقول

  وجدواه الّذي سألوا اغتفار  وفودهم تسري إليه يتتب

وفود هوالء يأتون سيف الدولة، وال يسألون من العطايا شيئاً إال العفو عنهم والصفح عن : يقول
  .إساءم

  وهامهم له معهم معار  برد البيض عنهم فخلّفهم

  .من العارية وهو مفعول عار: معار

وسهم عارية عندهم؛ ألا له مىت شاء أخذها منهم، فكأنه ملا عفى ملا رد سيوفه عنهم، ترك رء: يقول
  .عنهم أعارهم رءوسهم

  كريم العرق والحسب النّضار  ممن أذم لهم عليه هم

  .اخلالص: والنضار. الشرف: أي صريهم يف ذمامه واحلسب: أذم هلم

  .صريهم يف ذمامه كرم األصل وصحة احلسب: يقول

 لبحر نائله قرار وليس  وأضحى بالعواصم مستقراً
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  .وينتشر يف البالد. أي عاد إىل دار مملكته واستقر ا، ونائله ال يستقر بل يسري يف اآلفاق

 على الغناء به العقار تدار  وأضحى ذكره في كّل أرٍض

سار ذكره يف اآلفاق، يتحدث يف كل جملس بفضائله، ومىت أراد قوم شرب اخلمر يغين هلم : يقول
  .فضائلهاملغين ب

  .معناه نظمت األشعار مبدحه، فإذا أراد الناس شرب العقار غىن هلم املعين ذه األشعار: وقيل

وتحمده األسنّة والشّفار  له القبائل ساجداٍت تخر  

غنه ملك رقاب العرب، وتسجد له قبائلها، وإن الرماح وشفار السيوف حتمده؛ ألنه أعلى : يقول
  .وألا تكون باعثة على محده؛ ألن من رأى طعنه وضربه ا محدهقيمتها بكثرة االستعمال، 

  .عىن أصحاب السيوف والرماح: وقيل

  ففي أبصارنا عنه انكسار  كأن شعاع عين الشّمس فيه

  .اهلاء يف فيه لسيف الدولة، ويف عنه للشعاع، وجيوز أن يكون له أيضاً

معه إليه، كما ال نقدر أن ننظر إىل عني الشمس ومثله له من اهليبة والنور ما ال ميكننا أن ننظر : يقول
  : قوله عنترة

  كأن الشّمس من قبلي تدور  أبصرتني أعرضت عني إذا

 اهللا واألسل الحرار وخيل  طلب الطّعان فذا علي فمن

  .كغضيب وغضاب: حرى: العطاش، واحدها: احلرار

أته، فقد رأيتموه وجربتموه، وهذه خيل اهللا؛ ألنه من أراد احلرب، وال جيد حمارباً فهذا علي فلي: يقول
  .جماهد خبيله، وهذه الرماح العطاش إىل الدماء

ما لنازلها استتار بأرٍض  يراه النّاس حيث رأته كعب 

  .إنه جياهر من حياربه، ويربز إليه يف البيداء كما جاهر بين كعب، وال ميتنع بسور: يقول

يراه الناس بالعني : واملعىن. اوز إىل األعادي وال ميكن ألحد أن يستتر عنهأراد أنه أبداً يقطع املف: وقيل
  .اليت رأته ا كعب

  طالب الطّالبين ال االنتظار  المفاوز كّل يوٍم يوسطه

  .ال انتظاره: تقديره. فاعل يوسط طالب

 أنه يهرب إليها كل يوم يتوسط املفاوز يف طلب اهلاربني إليها من أعدائه، والنازلني ا، ال: يقول
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  .ويتحصن ا، وينتظر من يقصده فيها

معناه أنه يتوسط الفلوات لطلب املغريين على الناس من أهل الفساد، ال النتظار صيد يقع أو : وقيل
  .فرصة تنتهز

  وما من عادة الخيل السرار  تصاهل خيله متجاوباٍت

  .املسارة: السرار

    

راً ا يف طلب األعداء، فهي تتجاوب بالصهيل، وال مينعها الصهيل خيرج خبيله إىل املفاوز جاه: يقول
  .بالضرب، إذ ليس من عادا املسارة، فهو يتركها مع عادا

معناه كأن بعض خيله يسر إىل بعض شكية ملا جيشمها من احلروب وقطع املفاوز، : وقال ابن جين
  .فيجاوا اآلخر سراً

  . معلمة فتصهل سراً هيبة وإجالالوجيوز أن يريد أن خيله مؤدبة: قال

 لم يدمها إالّ السوار يد  بنو كعٍب وما أثّرت فيهم

إن بين كعب يفتخرون بأنك أوقعت م، ويتجملون بقصدك إليهم، وإن أصابتهم االآلم : يقول
 والعقوبات، كيد يدميها السوار، فإن صاحبها ال يشكو األمل الذي ناله من السوار، ملا كان السوار

  .مجال يده وزينته

  وفيها من جاللته افتخار  من قطعه ألم ونقص بها

ومعناه هم مثل يد أدماها السوار، فهي . اهلاء يف ا لليد، وكذلك يف فيها ويف قطعه وجاللته للسوار
  .تتأمل من قطعه وتفتخر جبماله

  وأدنى الشّرك في أصٍل جوار  لهم حقٌّ بشركك في نزاٍر

ك حق النتسابك معهم إىل نزار، وأقل القرابة تقوم مقام اجلوار، فكما جيب صيانة حق هلم علي: يقول
  .اجلار، فكذلك حق القريب

  فأول قرح الخيل المهار  بنيهم لبنيك جند لعّل

اعف عنهم، فلعل أبناءهم يكونون جنداً لبنيك، كما أم جندك، فكل كبري يكون صغرياً : يقول
  .مهاراً مث تكون قرحاً: يكون اخليلويصري رجال، وأول ما 

  وأعفى من عقوبته البوار  أبر من لو عقّ أفنى وأنت
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أنت أبر كل من ملك، إذا عقهم من جتب عليهم طاعتهم، مل يرضوا يف عقوبتهم بغري اإلهالك، : يقول
  .وأكثرهم عفواً وصفحاً، إذا كان غريك يهلك بشدة عقوبته

  .لو أردت ألهلكتهمأنك بررم وعفوت عنهم و: يعين

  وأحلم من يحلّمه اقتدار  من يهيجه انتصار وأقدر

أنت أقدر امللوك الذين يهيجون لالنتصار من أعدائهم، أي مىت هجت لتنتصر من أعدائك، : يقول
  .كنت أقدر من كل ملك هذه صفته، وأنت أحلم من كل حليم حيلم عند قدرته

العبدان عارفي ذلٍّة وال  وما في سطوة األرباب عيب  

  .مجع عبد: العبدان

  .إنك لربهم وهم عبيدك، فال عيب عليهم يف سطوتك وال عليهم يف خضوعهم لك: يقول

  : وقال أيضاً وقد ودعه إىل اإلقطاع الذي أقطعه

 عداه ريشها لسهامه تربى  أيا رامياً يصمي فؤاد مرامه

عداه : وفاعل ترىب. واهلاء يف ريشها للعدى. رماه فأصماه، إذا قتله مكانه: يقال. أي يقتل: يصمي
  .للرامي: واهلاء يف سهامه ومرامه وعداه

أيا راميا يصيب فؤاد مطلبه، بسهام ريشها من أعدائه فكأن أعداءه طري ترىب : يقول لسيف الدولة
سالح أعدائه، : وبريش السهام. جيشه: أجنحتها حىت إذا بلغت أخذها لريش سهامه وأراد بالسهام

   سلبه من األعداء وكساه جيشه، يعين أنك تغري على األعداء فتأخذ أسلحتهم وتقتلهم الذي

  على طرفه، من داره بحسامه  إلى إقطاعه، في ثيابه أسير

أن مجيع ما أملكه من عطاياه، فداري اليت أسكنها وثيايب، وفرسي، من هباته، ومثله قول : يعين
  : جحظه

  !لي إالّ الّذي جاد به ؟في منز  ال أشكر من ال أرى فكيف

  : واألصل فيه قول النابغة

ت عليه األنامل  سالحي إن نظرت وشكّتي وإنومهري وما ضم  

  هجان المها تردى عليها الرحائل  والعيس العتاق كأنّها حباؤك

  : وقال أيضاً مجيع ذلك يف نصف بيت

  فكيف ومن عطائك كّل مالي ؟  أغفلت شكرك فانتصحني وما
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 العبدي هاطالت غمامه وروم  مطرتنيه من البيض والقنا ماو

  .اسم اجلمع مبعىن العبيد: العبدي والعبود

  .عبيدي وسالحي من مطره الذي مطرته يل سحائبه اهلاطلة، وعطاياه الشاملة: يقول

  .ودل بذلك على أن جوده يعم العامل، ويشمل األزمان، ويتناول األقوام

 فيه من فرسانه وكرامه وما  ل والقرىفتى يهب اإلقليم بالما

  .هو ميلك العباد والبالد، ويهب اإلقليم مبا فيه من األموال، ومن عليه من الفرسان والرجال: يقول

  جزاء لما خولته من كالمه  ما خولته من نواله ويجعل

  .أي ملكته: خولته

مي منه من هذا الوجه، فلما أثنيت عليه إن أياديه علمتين الشكر، ولقنتين الثناء والذكر، فكال: يقول
  .جازاين على ثنائي فخولت اإلحسان جزاء على ما خولت من الكالم

    

  .أراد، أستفيد منه حسن الكالم فإذا مدحته به جازاين بالنعم العظام: وقيل

 الشّمس الّتي في لثامه مطالعة  فال زالت الشّمس التي في سمائه

إمنا أضافها إليه ألنه جعله : يف لثامه قلت: يف مسائه توسعاً ليجانس قوله: أضاف السماء إليه يف قوله
  .مالكاً للسماء واألرض

ال زالت مشس السماء مقابلة لوجهك الذي هو كالشمس يف حسن البهاء : يقول داعياً له بدوام البقاء
  .والسمو والعال

 من نقصانها وتمامه تعجب  وال زال تجتاز البدور بوجهه

  .ال زال أبدا يطلع البدر عليه، ويرى وجهه أحسن منه وأكمل اًء ومنظراً: يقول

أراد بذلك بدر السماء ينتقص يف كل شهر، ووجه املمدوح أبداً غاية التمام، فيتعجب البدر : وقيل
  .من نقصانه كل شهر، ومتامه أبد الدهر

ث مئة معزياً لسيف الدولة يف وقال يف يوم األربعاء املنتصف من شهر رمضان سنة أربع وأربعني وثال
  .أخته الصغرى ومسلياً ببقاء األخت الكربى

 األفضل األعز األجالّ تكن  إن يكن صبر ذي الرزية فضالً
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مبعىن : وذي. رزى فالن يف ماله وأهله، إذا أصيب: املصيبة، وأصلها من النقصان، يقال: الرزية
  .الصاحب، والتاء يف تكن للخطاب

صرب صاحب الرزية فضال له، فأنت أفضل من كل مصاب، ألنك أحسن صرباً على ما إن كان : يقول
يصيبك من كل أحد، وألن لك فضائل أخرى، مع فضل هذه املصيبة وألن لك صرباً يف هذه املصيبة 

  .وصرباً يف أمور أخر

 فوق الّذي يعزيك عقال باب  أنت يا فوق أن تعزى عن األح

اذكر أباك وأجدادك، فإم قد هلكوا : كأن املعزي يقول للمصابأصلها من النسب، : التعزية
  .والثاين ظرف. األول نصب، ألنه نداء مضاف: وفوق. وبادوا، يسليه ذا القول، فكأنه ينسبه إليهم

أنت أرفع قدراً من أن حتتاج إىل أن يعزيك أحد عن فقد األحباب، فكل من يعزيك، فأنت : يقول
  .أحوال الدهرأوفر عقال منه، وأعرف ب

  زاك قال الّذي قلت قبال  اهتدى فإذا عز وبألفاظك

يبىن على الضم إذا أريد به اإلضافة فقطع عنها، فإذا مل يرد اإلضافة صرف، وجيعل نكرة، : قبل
  .جئتيك قبالً وبعداً: تقول. فلذلك نون ها هنا، ونصبه على الظرف

ما قلته له قبل : بتعليمك، فيقول لك عند التعزيةإذا عزاك املعزي فإمنا اهتدى إىل التعزية : يقول
  ".ِبضاعتنا ردت إلَينا: "أخذه من قوله تعاىل. ذلك، ويرد عليك ما حفظه من كالمك

 األيام حزناً وسهال وسلكت  قد بلوت الخطوب مراً وحلواً

يء يف أحوال صعبها وسهلها، فلم يشتبه عليك ش. جربت أحوال الدهر، ودخلت يف األيام: يقول
  .الدهر

 قوالً وال يجدد فعال رب  وقتلت الزمان علماً فما يغ

  .قتلت الشيء علماً إذا تيقنته: يقال

  .عرفت الزمان حبقيقته، فال يأيت الزمان بقول غريب مل تعرفه، وال يفعل جديداً مل جتربه: يقول

  وأراه في الخلق ذعراً وجهال  الحزن فيك حفظاً وعقال أجد

خوفاً : وجدت احلزن فيك على من تفقد، حفظاً منك حلرمته ورعاية لصحبته ويف من سواك: يقول
  .من ريب الدهر، وجهال بالسبب املوجب للحزن

  .العلم بأحوال الدهر: وأراد بالعقل. وإمنا ذكر العقل ألنه يدعو إىل احلفاظ، ومراعاة احلرمة
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  كرم األصل كان لإللف أصال  إلفٌ يجره وإذا ما لك

  .اهلاء يف جيره للحزن

  .لك إلف جير هذا احلزن عليك، وكرم األصل يعينه على ذلك، فكأنه أصلي لإللف الذي لك: يقول

  .أنك إمنا حتزن لفقد أحبتك ألنك ألوف كرمي األصل، وليس ذلك جبزع وخوف: يعين

لم يزل للوفاء أهلك أهالً  نبتّ فيه ولكن ووفاء  

والوفاء عادة لك موروثة عن آبائك وأجدادك، فلم يزل أهلك .  إليكلو وفاء نبت فيه جره: يقول
  .أهالً للوفاء

موع عيناً لدمعخير الد رعايةٌ فاستهالّ بعثته  إن 

  .نصب على التمييز: وعيناً. أي جرى: استهل

  .عيناً: وروى عوناً بدل قوله. أكرم الدموع ما أجرته رعاية احلقوق: يقول

 إذا استكره الحديد وصالّ ب   لك في الحرأين ذي الرقّة الّتي

إذا : أي ضرب على كره، وتكف من الدروع ما ال يقدر على قطعه، وصل احلديد: استكره احلديد
  .مسعت له صوتاً

أين هذه الرقة اليت حصلت لك اآلن عند كونك يف احلرب، وذلك حني جترد السيوف وتقتل : يقول
  .ا الناس

    

ة لو كانت لضعف قلبك للحقتك أيضاً يف احلرب، ولكنه وفاء ورعاية، فأنت أن هذه الرق: واملعىن
  .تستعمل كل واحد منهما يف موضعه، حيث حتمده وتستحسنه العقول، وال تضعه يف غري موضعه

  وم والهام بالصوارم تفلى  خلّفتها غداة لقيت الر أين

  .من فليت رأسه، إذا فتشته لتخرج منه القمل: تفلى

  . يضرب بالسيوف من كل جهة، كما أن الفايل يعم الرأس:معناه

  .أين تركت هذه الرقة غداة حماربتك الروم فيما كنت تضرب رءوسهم بالسيوف الصوارم: يقول

 القسم نفسه فيه عدالً جعل  قاسمتك المنون شخصين جوراً

  .واهلاء يف فيه ترجع إىل اجلور. أنت املنون على معىن املنية

املنون على أختيك ظلماً وجوراً منها يف هذه املقامسة؛ ألا ليس هلا احلق يف واحدة قامستك : يقول
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منهما، غري أن هذه القسمة جعلت نفسها يف اجلور الذي حصل من املنون عدالً؛ ألا أخذت 
  .الصغرية وتركت الكبرية

إذا كنت البقية فجورها أن املنون جارت يف فعلها، إال أنك : فيكون املعىن: جيوز فيك: وقال ابن جين
  .عدل

  .إن هذه القسمة نفسها يف حقك عدل، وإن كان قامسها ظاملا: أو يقال

  درن سرى عن الفؤادي وسلّى  قست ما أخذن بما أغ فإذا

وروى أغربن مكان أغدرن والفاعل . من التسلية: وسلى. أي كشف: وسرى. أي تركن: أغدرن
  .ضمري املنون، وأراد ا املنايا

  .إذا قست ما أخذته املنية مبا تركته، كشف بقاء الباقية منهما هذا احلزن عن قلبك: ليقو

  وتبينت أن جدك أعلى  أن حظّك أوفى وتيقّنت

إذا قست سهمك بسهم املنية علمت أن حظك أكثر، وأن جدك أعلى؛ ألن الكربى خري من : يقول
  .الصغرى

  تطلبن شغال ؟باألعادي، فكيف   لقد شغلت المنايا ولعمري

ألن هلا شغالً باألعداء، ال ! شغلت املنايا بقبض أرواح األعادي، فكيف تطلب املنايا شغالً ؟: يقول
  .تتفرغ عنه إىل شغل آخر

 أسيراً وبالنّوال مقالّ ر  وكم انتشت بالسيوف من الده

  .الفقري: افتعال من النوش واملقل: أي دفعت، واالنتياش: انتشت

قذت كثرياً من األسرى من أسر الدهر بسيوفك، ومن الفقر جبودك، ونائلك، فأغنيتهم كم أن: يقول
  .بعطاياك، ورفعتهم من الذل والصغار

  صال ختالً رآه أدرك تبالً  نصرةً عليه فلما عدها

أي رأى : أي عد الدهر هذه احلالة اليت هي إنقاذ األسري من يده، ورآه: اهلاء يف عدها ضمري احلالة
  .وسائر أفعال الشك، واليقني: مبعىن العلم: ه وجيوز ذلك يف الرؤيةنفس

ملا رآك الدهر تنقذ أساراه حقد عليك، وعد فعلك نصرةً لعيه ملن خاصمه فلما صال خمادعة، : يقول
  .وأخذ أختك مسارقةً، حسب أنه أدرك ثأره

  ه وتبقى في نعمٍة ليس تبلى  ظنونه؛ أنت تبلي كذبته
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وتبقى أنت يف نعمة !  ظنه أنه يقدر على أخذ ثأره عندك، فإنك جتعل الدهر بالياً كذب الدهر: يقول
  .ال تبلي

أبقاك اهللا يف نعمة دائمة حىت تبلي الدهر : إن قوله أنت تبليه دعاء له بطول البقاء فكأنه يقول: وقيل
  .وتفنيه

  م فلم يجرحوا لشخصك ظالّ  رامك العداة كما را ولقد

 فلم يقدروا أن جيرحوا ظل - كما طلب الدهر - أن يدركوا ثأرهم عندك طلب أعداؤك: يقول
  .شخصك؛ التصاله بك

  من نفوس العدا فأدركت كالّ  رمت بالسعادة بعضاً ولقد

أنك رمت بعض أعدائك فأدركت الكل بسعادة : فأدركت كال يعين: بالسعادة متعلق بقوله: قوله
  .جدك، وهو متصل مبا قبله

  ترك الرامحين رمحك عزال  رماح ولكنرمحك ال قارعت

  .مجع أعزل، وهو الذي ال سالح معه: والعزل. صاحب الرمح: الرامح

  .قد حاربك األعداء فعجزوا، فصار الرمح منه أعزل: يقول

 طعناً أوردته الخيل قبال عة  لو يكون الّذي وردت من الفج

  .عزة أنفسها، وليس خبلقهوهو مثل األحول، واخليل تفعل ذلك ل: مجع أقبل: القبل

لو لقيت مكان هذه املصيبة طعناً وكان جميئها إليك حماربة؛ ألوردت خيلك، ودفعت عن : يقول
  .واهلاء يف أوردته للطعن. نفسك بشجاعتك

  .معناه لو كنت تلقى بدل هذه املصيبة طعناً ألوردته اخليل ورددته بشجاعتك: وقيل

  فت الكروب وجلّىطالما كشّ  ولكشّفت ذا الحنين بضرٍب

أي كشف، : وجلى. رقة احلزن، وهو أيضاً الصوت الضعيف كاألنني، وقد يراد به االشتياق: احلنني
  .ومجع بينهما الختالف اللفظني

    

لو لقيت مكاا حزناً لكنت تزيل احلزن عن قلبك بالسيف، كما كانت عادتك يف احلرب أن : يقول
  . بالطعنتكشف احلروب عن نفسك بالضرب وجتليه
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أراد لو كان بدل هذا احلنني الذي حصل مبوت األخت، حنني الفرسان يوم احلرب، لكشفت : وقيل
  .ذلك بالضرب وخلصتهم من الغم بالسيف، ولكن قضاء اهللا تعاىل ال مرد له

اة ثكال  خطبةٌ للحمام ليس لها ردوإن كانت المسم  

اسم : ن كانت اخلطبة تسمى ثكال، فاخلطبة املضمرةوإ: نصب ألنه مفعول ثان للمسماة التقدير: ثكال
مفعوله : رفع؛ ألنه مفعول ما مل يسم فاعله وثكال: وفيه ضمري اخلطبة وموضعه. خربه: واملسماة. كان
  .الثاين

  .إن هذا املوت جيري جمرى اخلطبة من احلمام للمرأة، وإن كانت الناس يسمونه ثكال: يقول

  . تقدر على ردهاحلمام قد خطب أختك فلم: يعين

  ذات خدٍر، أرادت الموت بعال  لم تجد من النّاس كفئاً وإذا

  .إن املرأة املخدرة إذا مل جتد لنفسها كفئاً هلا اختارت املوت على األزواج الذين ليسوا بأكفاء: يقول

  س وأشهى من أن يمّل وأحلى  الحياة أنفس في النّف ولذيذ

ن كانت يف ضر وبؤس، ولكنها ملا عدمت الكفء صار ذلك سبباً إن احلياة لذيذة للنفس، وإ: يقول
  .يف اختيار املوت وإن مل يكن هلا مالل من احلياة ولذا

  ل حياةً وإنّما الضعف مالّ  أفٍّ فما مل: وإذا الشّيخ قال

من أف تضجراً فإنه مل يقل ذلك مالالً من احلياة ولكنه يقول تضجراً : إذا قال الشيخ اهلرم: يقول
  .الضعف واملرض

  فإذا ولّيا عن المرء ولّي  العيش صحةٌ وشباب آلة

  .الشاب: املرء

لذة العيش مع الشباب وصحة اجلسم، وإذا عدم املرء هذين، فليس له عيش، بل إذا وليا ويل : يقول
  .أي ميوت ويفارق املرء بفراقهما: املرء

  ! خالًيا فيا ليت جودها كان ب  تسترد ما تهب الدن أبداً

  .رفع بتهب، أو بتسترد، على حسب إعمال أحد الفعلني: الدنيا

  ! عادة الدنيا أا تسترد ما ب، فليت أا مل ب ومل جتد : يقول

 وخلٍّ يغادر الوجد خالّ م  فكفت كون فرحٍة تورث الغم
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ترك احلزن وليتها كفت كون خليل ي! ليت الدنيا كفت كون فرحة تورث الغم وتعقب ترحة : يقول
  .خليالً، وجيعله صاحباً للمرء بعد خليله الذي كانت الدنيا وهبته منه

 عهداً وال تتمم وصالً فظ  وهي معشوقةٌ على الغدر وال تح

  .الدنيا معشوقة مع كوا غدارة ال حتفظ عهداً، وإن واصلت ال يدوم وصلها: يقول

 ىاليدين عنها تخلّ وبفك  كّل دمٍع يسيل منها، عليها

كل دمع يسيل فإنه يكون من مجلة الدنيا عليها وال يتركها إال أن تفك يداه قسراً فيؤخذ عنها : يقول
  .بالقهر، وذلك يكون عند املوت

  ري لذا أنّث اسمها النّاس أم ال ؟  الغانيات فيها فال أد شيم

 الغدر، فلعل الناس يف قلة الوفاء، وسرعة التقلب، وكثرة. يف هذه الدنيا أخالق الغانيات: يقول
  : وهذا مثل قوله! أنثوها لشبهها بالغواين يف الغدر واالنقالب 

  ولذا اسم أغطيه العيون جفونها

 ومماتاً فيهم وعزا وذالّ  يا مليك الورى المفرق محياً

يا مليك اخللق الذي يقسم بينهم األحوال، فمنه ضرهم ونفعهم، وموم وحيام، وعزهم : يقول
  .وذهلم

  ت حساماً بالمكرمات محلّى  اهللا دولةً سيفها أن قلّد

  .قلد اهللا حساماً حملى باملكرمات دولة أنت سيفها: يقول

  .ملا جعله سيفاً جعل حليه املكارم

  وبه أفنت األعادي قتال  أغنت الموالي بذالً فيه

  .والفعل للدولة، واهلاء يف به للسيف. يعين األولياء ها هنا: املوايل

  .ذا السيف أغنت الدولة أولياءها، وأفنت أعداءها: وليق

  .أي أغنت أولياءها ببذل مالك، وأفنت أعداءها بقتالك

  وإذا اهتز للوغى كان نصال  وإذا اهتز للنّدى كان بحراً

هذا السيف إذا اهتز للجود كان غايةً فيه، وهو البحر، ويف احلرب كان نصالً يف مضائه : يقول
  .ونفاذه

  وإذا األرض أمحلت كان وبال  األرض أظلمت كان شمساً اوإذ
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إذا أحدث أمراً تظلم له األرض، كشفه وجاله، كما جتلو الشمس الظالم، وإذا أصاا قحط، : يقول
  .يقوم جوده مقام الغيث

  نة تغلوا والضرب أعلى وأغلى  الضارب الكتيبة والطّع وهو

    

  .أي قلدها اهللا منك حساماً هذه صفته: لد اهللا دولةً سيفها أنتق: هذه األبيات األربعة صفة لقوله

: والضرب أعلى وأغلى. هو يضرب الكتيبة بسيفه، حيث ال يقدر أحد منها أن يطعن برحمه: يقول

  .معناه إذا مل يقدر أحد على الدنو من العدو، وقيد الرمح بالدنو فيه، فقيد السيف أصعب وأشد

األمر خبالف ذلك؛ ألنه رمبا ال ميكن املطاعنة لطول الرماح، وميكن : لوال يعترض على هذا بأن يقا
أنه إذا مل ميكن الدنو : املضاربة بالسيوف لقصرها، فال يكون الضرب أعلى وأغلى؛ ألن املعىن ما بينا

مقدار رمح لشدة القتال، فالدنو مقدار سيف أشد تعذراً، أو ألنه إذا كانت احلال هذه فترتعش 
  . تقل السيوفاأليدي، وال

  رك وصفاً أتعبت فكري فمهالً  أيها الباهر العقول فما يد

حريت العقول بفضلك، فال حتيط األوصاف كنه وصفك، وقد أردت وصفك يف الشعر : يقول
نصب على : ووصفاً. فأتعبت فكري مبحاسن أوصافك، فارفق وال تكلفين من وصفك ما ال أطيق

  .على املصدر: التمييز، ومهالً

  ه ومن دّل في طريقك ضالّ  تعاطى تشبهاً بك أعيا نم

  .دل فالن يف طريق إذا عرف أعالمها، وتبع الناس أثره فيه: أي سلكها، يقال: دل يف طريقك

من رام أن يشتبه بك أعجزه ما يرومه ومل يقدر عليه، ومن سلك طريق فعالك ضل وحتري ومل : يقول
أي أعياه : راجع إىل التعاطي: ضمري التشبه، وقيل: ه قيلوفاعل أعيا. يقدر أن يقتفي آثار سعيك

  .تعاطى: تعاطيه، ودل عليه

  ال زلت أو ترى لك مثال: قال  فإذا ما اشتهى خلودك داٍع

ال : ال نظري لك يف الشرف، وال يكون لك نظري فيما بعد، فمن أراد أن يدعو لك باخللود قال: يقول
  .ال مت أبداً:  يكون، فكأنه قالوهذا مما ال. زلت حىت ترى لك نظرياً

وورد على سيف الدولة اخلرب، آخر ساعة ار يوم الثالثاء لست خلون من مجادى األوىل سنة أربع 
وأربعني وثالث مئة، بأن الدمستق وجيوش النصرانية قد نزلت ثغر احلدث، يف يوم األحد، ونصبت 
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القلق واالنزعاج والوصم يف متام بنائه على مكايد احلصون عليه، وقدرت نيل فرصة، ملا تداخلها من 
يد سيف الدولة، ألن ملكهم ألزمهم قصدها، وأجندهم بأصناف الكفر من البلغر والروس والصقالبة 

وغريهم وأنفذ معهم العدد فركب سيف الدولة لوقته نافراً، وانتقل إىل موضع غري املوضع الذي كان 
، وسار عن حلب غداة يوم األربعاء لسبع خلون فرتل به، ونظر فيما جيب أن ينظر فيه يف ليلته

رعبان، وأخبار احلدث مستعجمة عليه لضبطهم الطرق، تقديره أن خيفى عليه خربهم، فلما أسحر 
لبس سالحه وأمر أصحابه مبثل ذلك، وسار زحفاً، فلما قرب من احلدث عادت إليه الطالئع، فأخربته 

العرباين، رحل ومل تستقر : ول سيف الدولة، على عقبة يقال هلابأن عدو اهللا تعاىل ملا أشرفت عليه خي
به دار، وامتنع أهل احلدث من البدار باخلرب خوفاً من كمني يعترض الرسل، فرتل سيف الدولة 

بظاهرها، وذكر خليفته ا أم نازلوه وحاصروه فلم خيله اهللا تعاىل من نصره عليهم، إال يف نقوب 
مياً للمدينة وأتتهم طالئعهم خبرب سيف الدولة يف إشرافه على ثغر رعبان، نقبوها يف فصيل كان قد

فوقعت الصيحة فيهم وظهر االضطراب يف مجعهم وويل كل فريق على وجهه، وخرج أهل احلدث 
  : فقال أبو الطيب يف ذلك، وميدحه. فأوقعوا ببعضهم وأخذوا آلة حرم فأعدوها يف حصنهم

 هكذا، وإالّ فال، ال هكذا  يذي المعالي فليعلون من تعال

إشارة إىل املعايل أيضاً، وكرره تفخيماً ألمر سيف : وهكذا. عال: مبعىن: وتعايل. إىل املعايل: ذي إشارة
  .الدولة

املعايل هذه اليت يسعى إليها سيف الدولة، ومن أراد أن يعلو إىل املعايل ويسعى إىل اد، فليفعل : يقول
  .وليدعها ملن هو أقدر منه، فإنه ال معايل دون ذلك. لبهاكما فعل، وإال فليترك ط

 ه وعز يقلقل األجباال  شرفُ ينطح النّجوم بروقي

  .أي حيرك، هذا تفسري للمعايل: ويقلقل. واهلاء فيه للشرف. قرناه: روقاه

 للمعايل شرف ينطح النجوم بقرنيه، وعز يزعزع اجلبال من أماكنها، مثل شرف سيف الدولة: يقول

  .وعزه

  ولة ابن السيوف أعظم حاال  أعدائنا عظيم وسيف الد حال

  .عظيم: يذكر ويؤنث، وهلذا قال: احلال

  .إن كان حال الروم عظيما فسيف الدولة أعظم منهم حاالً: يقول

 جياده اإلعجاال أعجلتهم  كلّما أعجلوا النّذير مسيراً
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  .املنذر: والنذير. استعجلته: أعجلت السري

    

كلما بعث الروم عينا يتعرف هلم خرب سيف الدولة وينذرهم، وأعجلوا رسوهلم يف مسريه : وليق
إليهم بأخباره، أعجلهم سيف الدولة خبيله، وسار إليهم قبل عود الرسول إليهم، وقبل أن يصل نذيره 

  .إليهم

 مل إالّ الحديد واألبطاال  فأتتهم خوارق األرض ما تح

  .نصب على احلال: خوارق

أتتهم خيل سيف الدولة تشق األرض حبوافرها؛ لشدة وطئها وقوة جريها، وليس عليها إال : وليق
  .الفرسان والسالح

 عليها براقعاً وجالال ع  خافيات األلوان قد نسج النّق

أتتهم اخليل قد خفيت ألواا ملا عالها من الغبار، حىت صار هلا مثل الرباقع واجلالل، : يقول
  .ى احلالنصب عل: وخافيات

 لدونه األهواال ليخوضن  حالفته صدورها والعوالي

ليخوضن املروى عنه بضم : أي حلفت له، واهلاء لسيف الدولة، وكذلك يف دونه وقوله: حالفته
ولو " رأَيتهم ِلي ساجِدين: "الضاد، وأجراها جمرى العقالء، فلذا أطلق عليها اسم احملالفة، كقوله تعاىل

  .بالتاء وفتح الضاد، لكان أظهر يف اإلعرابقال لتخوضن 

  .حلفت لسيف الدولة هذه اخليل، والرماح أا ختوضن األهوال دونه، وتقاتل األبطال عنه: يقول

م ولتمضنح مداراً وال الحصان مجاال  حيث ال يجد الر  

بالتاء، مث كان ليخوضن غري أنه رده إىل أصل التأنيث، فأورده : وليمضن عطفاً على قوله: القياس
  .لتقومن هند، إال أن هذا لغة أيضاً: القيسا على هذا لتمضني كما يقال

إن خيله ورماحه حالفته أا متضي حيث ال يقدر الرمح أن يدور فيه : يقول عطفاً على ما تقدم
ول جال جي. جيوز أن يكونا مصدرين من: واملدار واال. لضيقه، وال يتمكن احلصان من اجلوالن عليه

  .وجيوز أن يكونا امسني ملكان الدوران واجلوالن. جماالً، ودار يدور مداراً

  م وإن كان ما تمنّى محاال  ألوم ابن الوٍن ملك الرو ال

  .ملا بنيت من هذه القلعة، وإن كان ما متناه من هدمها حماالً. ال ألوم ملك الروم على قلقه: يقول
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  ى السماء فنااله وباٍن بغ  بنيةٌ بين أذني أقلقته

ال ألوم ملك الروم على قصده هلدم هذه البنية اليت هي قلعة احلدث ألا أقلقته، فكأا مبنية : يقول
على مؤخر رأسه بني أذنيه، فال بد من أن تقلقه لثقلها عليه، وهذا الباين أيضاً قلعة وهو الذي طلب 

لدولة بناء احلدث وهو قد رام السماء كيف يتعذر على سيف ا: السماء فوصل إليها، فكأنه يقول
  .فناهلا بعلوه

  ى فغطّى جبينه والقذاال  كلّما رام حطّها اتّسع البن

  .بىن يبين بنياً و، بناء

كلما أراد ملك الروم هدم هذه القلعة، وسع سيف الدولة بناءها، وأحكم حائط سورها، حىت : يقول
  .حكامها، فيعظم أمرها عليهمقدمه مؤخره، فيكون حطه سبباً إل: عم ا رأسه

 فيها وتجمع اآلجاال غر  يجمع الروم والصقالب والبل

  .مجع األجل: أي يف ناحيتها، واآلجال: فيها

  .إن ملك الروم جيمع األمم هلدم هذه القلعة، وأنت جتمع آجاهلم ومناياهم فتوافيهم ا وتقتلهم: يقول

  لعطاش الصالالر كما وافت ا  بها في القنا السم وتوافيهم

  .هي بقايا املياه: مجع صلة وهي األرض اليت أصاا املطر من بني األرضني اليت مل متطر وقيل: الصالل

جتمع آجاهلم وتوافيهم ا على أطراف الرماح، فآجاهلم تتسابق إليهم، كما تتسابق العطاش إىل : يقول
  .األرض املمطورة

  .ش هلدمها قصد إليه سيف الدولة فأهلكهأم كلما بعثوا إليها اجلي: واملعىن

  وأتوا كي يقصروه فطاال  هدم سورها فبنوه قصدوا

إم قصدوا إليها؛ ليهدموا سورها، فقتلهم سيف الدولة، ومتم بناء سورها، فكأن قصدهم : يقول
  .هلدمها سبب بنائها

فاغتاظ من ذلك وأمته، أن الروم لعنوا سيف الدولة، . إن سبب إمتام بناء احلدث: وحكى ابن جين
  .فلما كان لعنهم إياه سبباً إلمتامه، أجرى عليه لفظ البناء

 لها عليهم وباال تركوها  واستجروا مكايد الحرب حتّى

  .أهلها: واهلاء يف هلا لقلعة احلدث، وأراد ا. آالا: ومكايد احلرب. أي جروا: استجروا

ن، مث ازموا وتركوها، فأخذها أهل احلدث، إم مجعوا آالت احلرب، ومكايد احلصو: يقول



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        735

  .واستعانوا ا عليهم، فصارت وباالً عليهم

إن تدبريهم صار وباالً عليهم، ألن أهل احلدث : تدبريهم يف احلدث فقال: أراد مبكايد احلرب: وقيل
  .أوقعوا م

    

 عال فيه وتحمد األفعال  رب أمٍر أتاك ال تحمد الفع

ل كان منهم حمموداً يف نفسه؛ ملا فيه من نفع املسلمني، فحمدته لذلك، وإن كان إن هذا الفع: يقول
  .ال حتمدهم على فعلهم ذلك

ت وقسيماة عنك النّصاال  رميت عنها فردفي قلوب الر  

إم جاءوا ا، مث ازموا، فأخذ أصحابك قسيهم، فرموا ا من كان يرميهم، فردت نصاهلم : يقول
  .يف حنورهم

 فكان انقطاعها إرساال ل  ذوا الطّرق يقطعون بها الرسأخ

أخذوا الطرق من كل جهة؛ ليمنعوا الرسل الذين يرسلهم أهل احلدث إىل سيف الدولة، فلما : يقول
انقطعت الرسل استراب، وعلم أن الروم حاصروهم، فركب إليهم، وكأن انقطاع الرسل عنه قائماً 

  .مقام اإلرسال

إن اجتهدوا يف قطع الرسل عنه، فلم خيف اخلرب عليه؛ ألن الناس تطلعوا إىل إبطاء أراد أم و: وقيل
  .اخلرب عنهم، وعادوا باخلرب إليه

 صار عند بحرك آال أنّه  وهم البحر ذو الغوارب إالّ

  .كثروا فكانوا كالبحر، ذي األمواج، فكانوا باإلضافة إليك كالسراب إىل البحر

  ن القتال الّذي كفاك القتاال  ما مضوا لم يقاتلوك ولكن

يف موضع احلال، أي ما مضوا غري مقاتلني لك، أي أم ما ازموا من غري : نفي، ومل يقاتلوك: ما
قتال، بل ثبتوا وقاتلوا، ولكن كان القتال الذي هزمهم هو قتالك معهم قبل ذلك، وكفاهم اآلن 

  .قتاهلم

هدوا إيقاعك م، خافوا اآلن من اإلقدام، فانصرفوا أم ملا جربوك قبل هذا اليوم، وشا: واملعىن
  .منهزمني

 بكفّيك قطّع اآلماال ب  والّذي قطع الرقاب من الضر
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  .إن السيف الذي قطع رقام حني ضربتهم به قبل ذلك، قطع اآلن آماهلم أن يقدموا عليك: يقول

 الثّابتين ذا اإلجفاال علّم  والثّبات الّذي أجادوا قديماً

إن الروم كانوا ثبتوا فيما مضى من األيام، وجودوا الثبات لك، فأدى ثبام إىل قتلهم : وليق
  .واستئصاهلم، فعلم هؤالء ثبام من قبل، هذا اهلرب واالزام، ألم علموا أم لو ثبتوا هللكوا

  .االزام: واإلجفال

 األعمام واألخواال يندبون  نزلوا في مصارٍع عرفوها

 نزل هؤالء حول احلدث؛ ورأوا مصارع أعمامهم وأخواهلم الذين قتلهم قبل هذا اليوم، يقول ملا
  .وأقبلوا يندبوم، ويبكون عليهم

  .مث ازموا خوفاً من أن حيل م ما حل مبن تقدمهم من أقربائهم

 وتذري عليهم األوصاال م  تحمل الريح بينهم شعر الها

  .األعضاء: واألوصال. أي تسري: تذري

نزلوا يف مصارع الذين قتلهم من الروم، وأوصاهلم كانت موجودة ا بعد، فكانت الريح : يقول
  .تذري عليهم رميم أوصاهلم، وحتمل بينهم شعور هامهم

  وتريه لكّل عضٍو مثاالً  الجسم أن يقيم لديها تنذر

. ضمري الريح: ل تنذرإن فاع: لديها وقيل: فاعل تنذر ضمري املصارع، وإليها يرجع الضمري يف قوله

  .واألول أوىل

إن مصارع املقتولني من قبل تنذر أجسام هؤالء املنهزمني أن يقيموا ا، وترى هذه املصارع : واملعىن
أجسامهم لكل عضو منها مثاالً من أعضاء املقتولني، فإذا تأملوا تلك األعضاء علموا أم إن أقاموا 

  .ا قتلوا، وصارت أعضاؤهم منقطعة

 قبل أن يبصروا الرماح خياال  روا الطّعن في القلوب دراكاًأبص

أبصروا الطعن يف القلوب دراكاً خياال قبل ان يبصروا : وتقدير البيت. متداركاً. تباعاً: دراكاً
  .الرماح

  .إم ختيلوا الطعن يف قلوم، ملا رأوا مصارع قتالهم، فازموا قبل أن يروا الرماح عياناً: يقول

  أبصرت أذرع القنا أمياال  اولت طعانك خيٌلح وإذا
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  .وهو ثلث الفرسخ. مجع ميل: األميال

إن العدو إذا أراد مطاعنتك رأى رماحك طواالً، حىت كأنه يرى كل ذراع منها يف طول امليل، : يقول
  ". الْعينيرونهم ِمثْلَيِهم رأْى"ملا حلقه من اخلوف والوهل، فكأنه مأخوذ من قول اهللا تعاىل 

 وفي الشّمال شماالً فتولّوا  بسط الرعب في اليمين يميناً

  .ومل يزد على هذا" يرونهم ِمثْلَيِهم رأْى الْعين: "هذا مثل قول اهللا تعاىل: قال ابن جين

ميني أن الرعب قد مأل قلوم ملا عاينوا جيشك، فصور هلم أنه قد اتصل بناحية ميني جيشه : واملعىن
أخرى، وكذلك يف ناحية الشمال، فرأوه أكثر مما هو، فكأم رأوا الرجل رجلني، واليمني ميينني 

  .والشمال مشالني، فولوا أدبارهم منهزمني

    

املعىن أن اخلوف قد تسلط عليهم حىت أعجزهم عن القتال، فكأن اخلوف بسط يف ميني اجليش : وقيل
  .ش العدووهو جي. ميينه ويف مشال اجليش مشاله

 حملن أم أغالال أسيوفاً  ينفض الروع أيدياً ليس تدري

  .إن اخلوف مأل قلوم، وكانت أيديهم ترتعد، وهي قابضة على السيوف فكأا مغلولة: يقول

  تركت حسنها له والجماال  أخافها منك وجه ووجوهاً

ل مضمر معىن، دل عليه ينفض أيديا لفظاً، وهي منصوبة بفع: نصب ألا معطوفة على قوله: وجوهاً
  .أي يغري وجوهاً

خوفك يغري وجوهاً، ويردها من حال احلسن إىل حال القبح، وال يلحقك خوف يتغري له : يقول
  .وجهك، فكأن وجهك سلب وجوههم حسنها، وانتقل إىل وجهك مجال الوجوه

يحدث للظّن وللمراد انتقاال زواالً،  والعيان الجلي 

دموا احلدث، ظناً منهم أم يقدرون على ذلك، فلما عاينوك بطل الظن، وانتقل جاءوا ليه: يقول
  .املراد إىل غريه، ورضوا من الظفر باهلزمية

  طلب الطّعن وحده والنّزاال  ما خال الجبان بأرٍض وإذا

  .اهلاء يف وحده للجبان

  .هاجلبان إذا خال بنفسه أظهر الشجاعة، وإذا عاين احلرب انثىن عزم: يقول

  طالما غرت العيون الرجاال  ال رأوك إالّ بقلٍب أقسموا
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حلفوا أم ال يرونك إال بالقلب وإعمال الفكر، فإن يوم قد غرم، وأرم منك خالف ما : يقول
  .جربوه

لتك فالقتك أيوطرٍف رنا إليك فاال ؟  عيٍن تأم  

نها أن تالقيك، والطرف إذا رنا إليك كل عني نظرت إليك حتريت جباللك وهيبتك، ومل ميك: يقول
  ..بقي شاخصاً ال يرجع من النظر إليك 

 فهل يبعث الجيوش نواال ش  ما يشك اللّعين في أخذك الجي

إن ملك الروم ال يشك يف أنك تأخذ جيشه وتأسره، ومع ذلك يبعث اجليوش إليك، أفتراه : يقول
أعين : ا الطيب كان يرفع اللعني وينصبه علىأن أب: وحكى ابن جين! يبعثها إليك هدية وعطيةً ؟

  .اللعني

  ض ومرجاة أن يصيد الهالال ؟  لمن ينصب الحبائل في األر ما

  .رجا يرجو: وهي مفعلةٌ من. أي ماله مع مرجاة: نصب ألنه مفعول معه: ومرجاةً

يف يطمع ك: وهذا مثل واملعىن! من ينصب حبائل يف األرض، كيف يطمع أن يصيد اهلالال ؟: يقول
  .وهي يف بعد املنال كالنجم واهلالل! ملك الروم يف قلعة احلدث ؟

 والنّهر مخلطاً مزياال دب  إن دون الّتي على الدرب واألح

الذي : واملزيال. من خيلط للقتال: واملخلط من الرجال. اسم جبل وعليه قلعة احلدث: األحدب
! وكيف خيرج منه !  ال يعرف كيف يدخل يف األمر الرجل الداهية،: املخلط واملزيال: وقيل. يفارقه

دون هذه القلعة رجل بصري باألمور، يقابل وقت القتال، ويزايل وقت الزيال، فهو حيول بني : يقول
  .القلعة وبني من يقصدها

الذي مييز بينهما، وهي صفة الرجل الشجاع، : واملزيال. الذي خيلط بني اجليشني: املخلط: وقيل
  .يف الدولةواملراد به س

  فبناها في وجنة الدهر خاال  الدهر والملوك عليها غصب

  .نصب على احلال: خاال

أي خلصها من حوادثه، وبناها : إن سيف الدولة قد غصب هذه القلعة من امللوك ومن الدهر: يقول
اقية ما وحصنها، فهي تلوح يف وجنة الدهر كاخلال، فال يقدر الدهر على أن يزيلها حىت يزول، فهي ب

  .بقي الدهر، لبقاء اخلال ببقاء اخلد
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  عب جور الزمان واألوجاال  بكّل مطّرد األك وحماها

منعها من حوادث الزمان، ومن اخلوف، بكل رمح مطرد األكعب أي مستو ليس يف كعوبه : يقول
  .اختالف واضطراب

 على الزمان دالال وتثنّي  فهي تمشي مشي العروس اختياال

. القلعة ختتال يف مشيها، كما ختتال العروس، وتتثين دالالً على الزمان؛ ألا أمنت أحداثههذه : يقول

  .وأراد به أهل القلعة

 النّفوس واألمواال يفترسن  في خميٍس من األسود بئيٍس

  .أي شديد: بئيس

متشي مشي العروس، يف جيش شديد مثل األسود، فهي تفترس النفوس بالقتل، واألموال : يقول
  .النهبب

 أفنت الدماء حالال فقد  وظباً تعرف الحرام من الحّل

يعين أا : إن السيوف اليت حوهلا، تعرف احلالل من احلرام، فهي ال تسفك إال دماً حيل سفكه: يقول
  .عطف على مخيس: ال تقتل إال من حل دمه، وظباً

  يتفارسن جهرةً واغتياال  أنفس األنيس سباع إنّما

  .اخلديعة: واالغتيال. نساإل: األنيس

    

. نفوس الناس مثل السباع يفرس بعضها بعضاً، إما جماهرة، وإما خمادعة، كما تفعل السباع: يقول

  .مصدران واقعان موقع احلال: وجهرة واغتياالً

 لم يلتمسه سؤاال واغتصاباً  من أطاق التماس شيٍء غالباً

  .املغالبة: الغالب

  .لغصب، مل يطلبه بالسؤالمن قدر على مراده با: يقول

  أن يكون الغضنفر الرئباال  غاٍد لحاجٍة يتمنّى كّل

امسان : والرئبال والغضنفر. من يطلب أمراً يتمىن أن يكون فيه كاألسد يف الشجاعة والقهر: يقول
  .لألسد، ومجع بينهما الختالف اللفظني

  .إن الرئبال بدل من الغضنفر، وقيل صفة له: وقيل
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س خليل لقيت سرية سيف الدولة ببلد الروم، فركب وركب أبو الطيب معه فوجد السرية وفزع النا
قد قتلت بعض اخليل، وأراه بعض العرب سيفه فنظر إىل الدم عليه وإىل فلول أصابته يف ذلك الوقت 

  : فأنشد سيف الدولة متمثالً قول النابغة

 ائبفلوٌل من قراع الكت بهن  عيب فيهم غير أن سيوفهم وال

  إلى اليوم قد جرين كّل التّجارب  من أزمان يوم حليمٍة تخيرن

  .فقال أبو الطيب جميباً له يف الوقت ارجتاالً

 حديثهم المولّد والقديما  رأيتك توسع الشعراء نيالً

من ولد يف : واإلسالمي. الذي أدرك اجلاهلية واإلسالم: واملخضرم. من كان يف اجلاهلة: القدمي
من كان يف وقت بشار، وهم إىل يومنا، فبشار أبو املولدين وكذلك : واملولد.  إىل وقت بشاراإلسالم
  .احلديث

  .احلضري: واملولد. البدوي: القدمي: وقيل

  .قد عم إحسانك الشعراء السالف منهم والباقي، وحديثهم وما كان بعده بدل من الشعراء: يقول

  شرفاً عظيماًوتعطي من قضي   فتعطي من بقي ماالً جسيماً

  .لغة طائية: بقي

  .تعطي الباقي منهم األموال اجلسيمة، وتعطي املاضي الشرف العظيم وروى عميماً أي ثابتاً: يقول

  نشيداً مثل منشده كريماً  منشداً بيتي زياٍد سمعتك

  .سيف الدولة: اسم النابغة، وأراد مبنشده: وزياد. اإلنشاد: النشيد

  .النابغة، وكان هذا اإلنشاد كرمياً مثلكمسعتك تنشد بييت : يقول

  غبطت بذاك أعظمه الرميما  أنكرت موضعه ولكن فما

رم العظم : يقال. البالية، وإمنا مل يؤنثه، وإن كان صفةً ألعظمه، ألن الرميم مصدر يف األصل: الرميم
  .رجل صؤوم وامرأة صؤوم: يرم رماً ورميماً، فلما استعمله صفة مل يؤنثه، كقوهلم

مل أنكر موضع النابغة يف الشعراء وحمله يف الفصحاء، ولكن غبطت عظامه البالية؛ حيث : يقول
  .تشرف بإنشادك شعره، فتمنيت أن أكون مكانه

وقال أيضاً ميدحه وكان قد اجتاز برأس عني سنة إحدى وعشرين وثالث مئة، وقد أوقع سيف الدولة 
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من بين متيم، ومل ينشدها إياه، فلما لقيه دخلت يف بعمرو بن حابس من بين أسد، وبين ضبة ورباح 
  : مجلة مدائحه وهي من قوله يف صباه

  جلبت حمامي قبل وقت حمامي  ذكر الصبا ومرابع اآلرام

مجع مربع، وهو املرتل يف أيام الربيع، : واملرابع. ذكرت: وروى ذكر الصبا مصدر. مجع ذكرى: ذكر
  .وهو الظيب األبيضمجع رمي، : واآلرام. املرعى: وقيل

  .تذكرت منازلنا يف الربيع، ومنازل جماورةً، لنساء كالظباء البيض جلنب علي املوت قبل وقته: يقول

وإمنا تذكر العرب أيام الربيع؛ ألم خيرجون إىل املراعي فيجتمعون مع أحبام، فإذا جاء الصيف، 
  .ارة االفتراقرجع كل قوم إىل دارهم، وهاجت صبابة االشتياق، وجترعوا مر

 كتكاثر اللّوام عرصاتها  دمن تكاثرت الهموم علي في

: مجع الدمنة، وهي ما يرى من آثار الديار: والدمن. خرب ابتداء حمذوف، أي هذه املرابع دمن: دمن

  .من األبوال واألبعار

لوم يف وقويف يف ملا وقفت يف هذه املرابع، تذكرت أحبايب فيها، فتكاثرت علي اهلموم كتكاثر ال: يقول
  .تلك العرصات

تبكي بعيني عروة بن حزام  كّل سحابٍة وقفت بها وكأن  

  .أحد العشاق، وصاحبته عفراء: عروة بن حزام

عفت آثار هذه املرابع بكثرة األمطار حىت كأن كل سحابة كان هلا ذه الدمن حبيب، فهي إذا : يقول
  : راء، ومثله أليب متاموقفت عليها بكت لتذكره، كما بكي عروة على عف

 فما ترقى لهن مدامع حبيباً  كأن السحاب الغر غيبن تحتها

  وقد شبه غزارة املطر بغزارة دمع عروة على عادته يف قلب التشبيه 

  فيها، وأفنت بالعتاب كالمي  أفنيت ريق كعابها ولطالما

  .اليت كعب ثدياها: الكعاب

    

درست، فطاملا خلوت فيها جبارية كاعب، أقبلها وأترشف ريقها، إن كانت هذه املرابع قد : يقول
  .وهي تعاتبين حىت أفنيت ريقها بالترشف؛ وأفنت كالمي بالعتاب

 ذيلي شرٍة وعرام ويجر  قد كنت تهزأ بالفراق مجانةً
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  .خلع العذار: والعرام، والعرامة. اون: قد كنت أهزأ وأجر واانة: وروى

 قد كنت تستصغر شأن الفراق، وتسخر منه يف أيام الوصال وكنت جتر ذيل :خياطب نفسه ويقول
  .الشرة والنشاط، ومل تشكر ما أنت فيه من النعمة، حىت بليت بالفراق فعرفت مرارة االشتياق

 الحياة ترحلت بسالٍم هن  ليس القباب على الركاب وإنّما

 وإمنا هي حيايت رحلت عين، وكانت حيايت هذه اهلوادج اليت على اجلمال ليست هي القباب؛: يقول
  .ساملة فذهبت مبا فيها من السالمة

 مفاصلي وعظامي لخفافهن  ليت الّذي خلق النّوى جعل الحصى

  .أي خلفاف الركاب: خلفافهن

ليت اهللا تعاىل ملا خلق الفراق جعل مفاصلي، وعظامي حتت خفاف اإلبل، حىت ميشني عليها؛ : يقول
  .سبب من عليها من اجلواريلكرامتهن علي، ب

متىن ذلك ليتلف بسببهن، كي يستريح من االهتمام بفراقهن، وليتذذ ذا املوت، بعد علمه بأن : وقيل
  .الفراق أشد من املوت

معناه ليت اهللا تعاىل ملا خلق الفراق أماتين قبل أن أبتلي به، وجعل عظامي حصى تدوسه إبلهم : وقيل
  . أن أرى الفراقأي ليتين مت قبل: بأخفافها

  حذراً من الرقباء في األكمام  نسح ماء شئوننا متالحظين

أي وقفتا متالحظني، يلحظ بعضنا بعضاً، وينظر إليه : نصب على احلال من فعل حمذوف: متالحظني
نصب على املفعول له ويف : وحذراً. جماري الدموع من الناس: أي نصب والشئون: ونسح. سراً

  .أي نسح يف األكمام. نسح: بقولهمتعلق : األكمام

نصب دموعنا يف أكمامنا خوفاً من الرقباء أن يقفوا على : وقفنا متالحظني حال التوديع: يقول
  .أحوالنا

  من بعد ما قطرت على األقدام  انهملت وعشنا بعدها أرواحنا

  .املت والت: روى

ا، فكيف عشنا بعد خروج الروح من إن الدموع هي أرواحنا، سالت منا وقطرت على أقدامن: يقول
  .وجعل الدموع أرواحاً ألن البكاء ميرض ويتلف! أبداننا ؟

  : والدم إذا كثر خروجه أتلف ومثله آلخر! أراد أن دموعهم كانت دماً : وقيل
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 نفس تذوب وتقطر ولكنّها  وليس الّذي يجري من العين ماؤها

  غير سجامالرحيل لكن عند  كن يوم جرين كن كصبرنا لو

  .الغزيرة، وهي مجع ساجم: السجام

  .لكانت قليلة كقلة صربنا. لو كانت دموعنا يوم الفراق على قدر صربنا: يقول

 ذعبلٍة كفحل نعام وذميل  لم يتركوا لي صاحباً إالّ األسى

  .الناقة اخلفيفة، وروى بدهلا عرمسة: والذعلبة. ضرب من السري: األسى واألذى والذميل: روى

مل يترك األحباب الراحلون صاحباً يل إال حلزن، وناقةً خفيفةً أرحل عليها، وأقصد املمدوح، : قولي
  .وهي يف السرعة كفحل النعام

 إالّ إليك، علي فرج حرام  وتعذّر األحرار صير ظهرها

ك، قلة األحرار وتعذرهم حرم علي أن أركب ظهر هذه الناقة إال إليك، فال أقصد عليها سوا: يقول
  .كما ال أركب فرجاً حراماً

 مكارمهم بغير تمام ولدت  أنت الغريبة في زماٍن أهله

فالن كرمية : أدخل اهلاء للمبالغة كقوهلم: وقيل. أي اخلصلة الغريبة، أو احلالة الغريبة: أنت الغريبة
  .قومه

 مكارمك وكمال إن أهل هذا الزمان إذا فعلوا مكرمة مل يتموها، وأنت بينهم غريبة؛ لتمام: يقول
  .معاملك

 على اإلفضال واإلنعام علماً  أكثرت من بذل النّوال ولم تزل

أكثرت بذل العطاء وبالغت يف اجلود والسخاء، حىت صرت يف اجلود علماً مشهوراً ومثاالً : يقول
  .مضروباً، ومل تزل كذلك يف قدمي األيام

 لكأنّه وعددت سن غالم  صغّرت كّل كبيرٍة وكبرت عن

: وجل قدرك عن أن يشبه شيء، فيقال! فعلت كبار الصنائع حىت صغرت كل صنيعة كبرية : قولي

والالم يف ! واهللا لكأنه حبر يف جوده، وبدر يف علوه، وبلغت هذا املبلغ وأنت يف سن الغالم احلدث
  .لكأنه جواب القسم احملذوف لداللة الالم عليه: قوله

 لثّناء نهاية اإلعداما عدم  ورفلت في حلل الثّناء وإنّما
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إذا تبختر يف مشيه وجر ذيله؛ فشبه الثناء باحللل؛ ملا فيه من الزينة واجلمال، وإمنا عندك : رفل الرجل
  .اإلعدام هو عدم الثناء ال عدم املال، فلهذا أبيت احللل واكتسيت من الثناء احللل

 يصنع الصمصام بالصمصام ما  عيب عليك ترى بسيٍف في الوغى

  .أي أن ترى بسيف، أي مع سيف: ترى

  .أنت سيف فال حاجة لك إىل محل سيف يف احلرب، ومحله عيب عليك ألنك أمضى منه: يقول

حينئٍذ من اإلسالم فبرئت  إن كان مثلك كان أو هو كائن !. 

  !.أقسم بالرباءة من اإلسالم، إن كان له نظري يف زمانه، أو سيكون يف مستقبل أيامه 

امهزهت ملكام   بمكانه أيحتّى افتخرن به على األي  

أي زهيت، فأبدل من الكسرة فتحة فصارت الياء ألفاً، مث سقطت لسكوا وسكون التاء : زهت
  .الساكنة بعدها، وهذه لغة طيئ

  .أيامه افتخرت مبكانه فيها على سائر األيام؛ ألنه كساها فخراً وزادها على األيام شرفاً: يقول

 فهم بال أحالم أحالمهم   الورى من حلمهوتخاله سلب

  .العقول: واألحالم. أي حبلمه: من حلمه

  .إذا رأيت عقله وعقل الناس، ظننت أنه سلبهم عقلهم ورأيهم فال عقول هلم: يقول

  عن أوحدي النّقض واإلبرام  امتحنت تكشّفت عزماته وإذا

  .منسوب إىل األوحد: األوحدي

  .ه أوحداً يف نقضه وإبرامه، ال نظري له يف أفعالهإذا جربت عزمه رأيت: يقول

  لم يرض بالدنيا قضاء ذمام  سألت بنانه عن نيله وإذا

  .إذا استمحنت بنانه، استحقر الدنيا بأسرها يف قضاء حقك وحرمة سؤالك: يقول

  في عمرو حاب وضبة األغتام  أال هللا ما صنع القنا ! مهالً

استفهام، وأراد عمرو بن حابس، فرخم يف غري النداء وهو : الذي، وقيلمبعىن : وما. تعجب: أال هللا
  .مجع الغتم وهو اجلاهل اجلايف: جائز عند الكوفيني، وال جييزه البصريون، واألغتام

  .اكفف عن هاتني القبيلتني فقد أوقعت م وقعة كبرية: يقول

  جارت وهن يجرن في األحكام  تحكّمت األسنّة فيهم لما
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  .أي عليهم: جارت

ملا جعلت الرماح حكماً بينك وبينهم، جارت عليهم يف حكمها، وعادا أن جتور إذا حكمت؛ : يقول
  .ألا تقتل الناس

  غضبت رءوسهم على األجسام  خلل البيوت كأنّما فتركتهم

تركتهم وسط البيوت قتلى، أجساماً بال رءوس، فكأن رءوسهم غضبت على جسومهم : يقول
  .ففارقتها

 بيٍض في سماء قتام ونجوم  أحجار ناٍس فوق أرٍض من دٍم

أن األرض امحرت مبا سال من دمائهم، وهم مصروعون على الدماء كاحلجارة على األرض، : يعين
  .وكأن السيوف كانت تلمع يف الغبار، كما تلمع النجوم يف السماء

  . جعل القتام مساءملا جعل األرض دماً جعل حجارا القتلى، وملا جعل البيض جنوماً

أي أشبهوا أحجاراً، والرفع : وجيوز يف أحجار الرفع على إضمار املبتدأ، والنصب على إضمار الفعل
  .أجود

  حالت فصاحبها أبو األيتام  كّل أبي فالٍن كنيةً وذراع

  .أحجار ناس: وهذا معطوف على قوله

 يكىن أبا فالن، كأيب زيد وأيب حممد فهناك ذراع كل إنسان كل! إنك قتلتهم وفرقت أوصاهلم : يقول
  .وغريه، فحني قتلته حالت كنيته، فصار يكىن أبا األيتام

وقدر انفصال كل أيب فالن . أي يكىن كنية: على املصدر: وكنيةً نصب على احلال من أيب فالن وقيل
جل يف الدار، كل ر: ألن كل إذا أضيف إىل اسم واحد يف معىن اجلمع، ال يقع بعده إال النكرة، فيقال

رب : كل أب لفالن، كما تقول: غري أنه قدر االنفصال اضطراراً، فكأنه قال. كل زيد: وال يقال
  .أي رب واحد ألمه. واحد أمه

  في النّقع محجمةً عن اإلحجام  بمعركة األمير وخيله عهدي

ألعداء؛ ألا إذا أي مقدمة يف الغبار إىل ا: عهدت ذلك اليوم خيل األمري حمجمة عن اإلحجام: يقول
  .تركت اإلحجام فعلت ضده، وهو اإلقدام

  وسقى ثرى أبويك صوب غمام  اإلله عليك غير مودٍع صلّى
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ال جعل هذا : نصب على احلال، دعاء له بالصالة والرمحة، ولثرى أبويه بالسقيا، مث قال: غري مودع
  .الدعاء مين وداعاً لك

  شقيقك القمقاموأراك وجه   ثوب مهابٍة من عنده وكساك

  .السيد: البحر، والقمقام: القمقام. اهلاء يف عنده يعود إىل اسم اهللا تعاىل

  .ألبسك اهللا اهليبة، ومجع بينك وبني أخيك السيد البحر وهو ناصر الدولة وكان أمرياً باملوصل: يقول

    

  في روق أرعن كالغطم لهام  رمى بلد العدو بنفسه فلقد

  .البحر: والغطم. ة العسكرأي مقدم: روق أرعن

  .إن أخاك قصد العدو بنفسه يف جيش عظيم كالبحر، وهو يف أول اخليل: يقول

ست المنايا فيكم قومفرأت لكم في الحرب صبر كرام  تفر  

  .أي تأملت، وكان الوجه فيهم وهلم غري أنه رده إىل املعىن؛ ألنه أبلغ: أي أنتم قوم تفرست

 فرأتكم صابرين على احلرب، وعاينت فيكم صرب الكرام، فعدلت عنكم إىل نظرت املنايا فيكم: يقول
  .أعدائكم الذين مل يصربوا على احلرب

  !كيف السخاء وكيف ضرب الهام ؟  تاهللا ما علم امرٌؤ لوالكم

قسم وتعجب، وإمنا خصت التاء ذا االسم لتضمنها معىن التعجب، فمنع التصرف، كما منع : تاهللا
  .فعل التعجب

  .علمتم السخاوة والشجاعة، ولوال أنتم ملا علم امرؤ طريق السخاء والشجاعة: يقول

وغزا سيف الدولة من حلب وأبو الطيب معه، وقد أعدوا اآلالت لعبور أرسناس فاجتاز حبصن الران 
د وهو يف يده، مث اجتاز ببحرية مسنني مث رتيط، وعربت الروم واألرمن أرسناس وهو ر عظيم ال يكا
أحد يعربه سباحةً إال جره وذهب به، لشدته وشدة جريه فسبحت اخليل حىت عربته خلفهم إىل تل 

  .بطريق، و قتل من وجه ا، وأقام أياماً على أرسناس وعقد ا مساريات يعرب فيها

مث قفل، فاعترض البطريق يف الدرب باجليش، وارتفع يف ذلك الوقت سحاب عظيم وجاء مبطر غزير 
تال حتت املطر، ومع البطريق حنو ثالثة آالف قوس، فابتلت أوتار القسي ومل تنفع، وازم وقع الق

  .أصحابه، مث ازم بعد أن قاتل وأبلى، وعلقت به اخليل، فعجل اهلرب حيمي نفسه حىت سلم
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فقال أبو الطيب وأنشدها إياه بآمد، وكان دخوله إليها منصرفاً من بالد الروم يف آخر ار يوم 
  .حد، لعشر خلون من صفر سنة مخس وأربعني وثالث مئةاأل

  هو أوٌل وهي المحّل الثّاني  قبل شجاعة الشّجعان الرأي

إن الرأي والعقل أفضل من الشجاعة، ألن الشجعان حيتاجون أوالً إىل الرأي مث إىل الشجاعة، : يقول
  .الفرسان: الشجعان: وى بدلور. فإذا مل تصدر الشجاعة عن الرأي فهي الترتي ورمبا أتت عليه

  بلغت من العلياء كّل مكان  هما اجتمعا لنفٍس مرٍة فإذا

  .حرة: وروى. أي أبية: مرة

  .إذا اجتمع الرأي والشجاعة لنفس واحدة كرمية أبية، بلغت كل مكان من املعايل: يقول

  بالرأي قبل تطاعن األقران  طعن الفتى أقرانه ولربما

مبا يغين عن الشجاعة، ويوصل صاحبه إىل اإليقاع باألعداء والنكاية م قبل أن يقع إن الرأي ر: يقول
  .حرب أو قتال

  أدنى إلى شرٍف من اإلنسان  العقول لكان أدنى ضيغٍم لوال

  .واألول اسم كان، والثاين خربه. من الدنو: وأدىن إىل شرف. من الدناءة: أدىن ضيغم

اس من العقل، لكان أدىن أسد أقرب إىل الشرف من اإلنسان؛ ملا لوال ما خص اهللا تعاىل الن: يقول
  .لألسد من فضل البأس واإلقدام

 الكماة عوالي المران أيدي  ولما تفاضلت النّفوس ودبرت

  .ودبرت أي وملا دبرت: قوله

لوال العقول ملا كان لبعض الناس فضل على البعض، وما كانت األيدي تصرف الرماح، بل : يقول
  .فبالعقل صار اإلنسان مدبراً هلا.  هي املدبرة لأليدي؛ ألن هلا من املضاء ما ليس لأليديتكون

 سللن لكن كاألجفان لما  لوال سمي سيوفه ومضاؤه

لوال سيف الدولة ومضاؤه، مل يكن للسيوف مضاء حني تسل من أغمادها، بل كانت : يقول
  .كاألجفان يف قلة الغناء

 احتقاٍر ذاك أم نسيان أمن  ما درىخاض الحمام بهن حتّى 
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  .حىت ما دري على لغة طيئ: وروى. أي ما دري احلمام: حىت ما دري. أي بالسيوف: ن

خاض سيف الدولة املوت بسيوفه حىت ما دري املوت، هل ذاك احتقار منه، أم نسي كونه يف : يقول
  ! احلرب ؟

 زمانالزمان وأهل كل  أهل  وجرى فقصر عن مداه في العال

وجرى إىل املعايل فعجز أهل زمانه عن بلوغ شأوه، . أي أهل زمانه: وسعى أهل الزمان: وروى
  .كذلك كل أهل زمان قبله وبعده

 السروج مجالس الفتيان أن  تخذوا المجالس في البيوت، وعنده

ختذت واختذت مبعىن.  

 وهو جيعل جمالسه سروج اخليل، إمنا قصروا عن بلوغ مداه؛ ألم اختذوا بيوم جمالسهم،: يقول
  : ومثله لعنترة

  وأبيت فوق سراة أدهم ملجم  عبلة فوق ظهر حشيٍة وتبيت

    

 الطّعن في الميدان غير  وتوهموا اللّعب الوغى الهيجاء

حسب الناس لعبهم بالرماح يف امليدان، أنه مثل الطعن يف احلرب عند مالقاة األقران، وليس : يقول
  .دروااألمر كما ق

 إلى العادات واألوطان إالّ  قاد الجياد إلى الطّعان ولم يقد

قاد اخليل إىل املطاعنة، ومل يكن قوده هلا أول مرة، بل قد سبق له أمثاهلا، وتعودت خيله التردد : يقول
  .إىل الروم، ومعارك احلرب، فكأنه يقودها إىل أوطاا اليت تعودت اإلقامة ا

  في قلب صاحبه على األحزان  بحسنهابن سابقٍة يغير  كّل

هذه اجلياد، وكل ابن فرس سابقة حسن اخللق، إذا نظر صاحبه إليه أغار على ما يف قلبه من احلزن 
  .حبسنه، وأزاله عن قلبه

 يغني عن األرسان فدعاؤها  إن خلّيت ربطت بآداب الّوغى

  .إن أرسلت هذه اخليل، فرابطها آداب الوغى: يقول

مؤدبة بآداب احلرب، فإذا أرسلت مل تشرد، فتحتاج إىل أن تشد برسن أو شكال، ولكنها أا : يعين
  .مىت دعاها صاحبها أقبلت إليه، فيغين دعاؤها عن أرسان تقاد ا



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        749

 يبصرن باآلذان فكأنّما  في جحفٍل ستر العيون غباره

  .اهلاء يف غباره للجحفل

 ستر العيون، وأطبق اجلفون من تكاثفه، فكأن قاد جياده يف جيش عظيم، قد ثار غباره حىت: يقول
  .هذه اخليل تبصرن باآلذان؛ ألن الغبار ال يطبق اآلذان، بل تكون أبداً منتصبة

داني كّل  يرمى بها البلد البعيد مظفّر البعيد له قريب 

 يغري ذه اخليل كل بلد ملك مظفر، كل مرام بعيد له قريب، وكل صعب على غريه، عليه: يقول

  .سهل يسري

  يطرحن أيديها بحصن الران  فكأن أرجلها بتربة منبٍج

  .والران من بالد األرمن وبينهما مسرية مخس ليال. مدينة بالشام: منبج

كأن هذه اخليل خلفتها تكون أرجلها مبنبج وأيديها حبصن الران، فال يتخلل من مسريها من : يقول
  .لذي تتخلله اخلطوة الواحدةمنبج إىل حصن الران، إال مقدار الزمان ا

  .إا تقطع ما بينهما خبطوة واحدة: أراد بذلك سعة خطوها، فكأنه يقول: وقيل

 فيه عمائم الفرسان ينشرن  حتّى عبرن بأرسناس سوابحاً

  .ر عظيم يف بالد الروم: أرسناس

سرعتهن يف يقول سار ا حىت عربت هذا النهر ساحبةً، وكانت تنشر عمائم الفرسان فوقهن؛ ل
  .السباحة، فتضطرب العمامة لذلك

واألول . أراد أن ما يطفو من املاء من جنيب الفرس يعلو إىل أطراف العمائم املسدلة فينشرها: وقيل
  .هو الظاهر

 الفحول وهن كالخصيان يذر  يقمصن في مثل المدى من بارٍد

النهر يعمل يف البدن ما تعمل إن هذا : يقول: مجع مدية وهي السكني: واملدى. أي يثنب: يقمصن
  .وتقلصت اخلصى وبردت حىت صارت الفحول مثل اخلصيان! السكاكني من شدة برده 

قان  والماء بين عجاجتين مخلّصبه وتلتقيان تتفر 

إن الغبار قد ثار على جانيب هذا النهر، فكأن موج املاء يفرق بينهما، فمرة يفترقان ومرة : يقول
  . أحد اجلانبني إىل اآلخريلتقيان فيتصالن من

إنك وصفت برد املاء، وذلك يكون يف الشتاء، مث بالغت يف وصف الغبار، والغبار : وقيل أليب الطيب
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ويف رواية . إمنا وصفت ما عاينت: ال يثور على الوجه املذكور يف الشتاء، فبينهما تناقض، فقال
  .لغايةإن ماء هذا النهر يكون يف الصيف شديد الربد إىل ا: أخرى

ما يثور من املاء على جانيب الفرس السابح، فإذا شق املاء افترق جانباه مث : أراد بالعجاجتني: وقيل
  .تالقيا من بعد

 األعنّة وهو كالعقيان وثنى  ركض األمير وكاللّجين حبابه

  .طرائق املاء: واحلباب. الذهب: والعقيان. الفضة: اللجني

وقد صار كالذهب؛ ملا سال .  كالفضة البيضاء، وثىن عنانه راجعاًركض، وكان املاء يف الصفاء: يقول
  .إليه من دماء القتلى، وامحر مبا خالطه من دماء الروم

  وبنى السفين له من الصلبان  فتل الحبال من الغدائر فوقه

  .الذوائب: الغدائر

من الصلبان سفناً يعرب فتل من شعور من قتل من الروم احلبال الكثرية، وكذلك بىن مما كسر : يقول
  .بالسيب واألموال عليها

  .أنه لو أراد أن يفعل ألمكنه؛ من كثرة ما قتل منهم، وكسر من صلبام: وأراد

  عقم البطون حوالك األلوان  عاديةً بغير قوائٍم وحشاه

  .اجلارية: العادية

    

 تلد كسائر اخليول، وهي سود السفن فهي عقيمة ال: مأل هذا النهر خبيل تعدو بال قوائم، يعين: يقول
  .األلوان؛ ألا مغربة، فعرب عن السفن باخليل، وأخرجه خمرج اللغز

  تحت الحسان مرابض الغزالن  بما سبت الخيول كأنّها تأتي

هذه السفن كانت حتمل ما سبته اخليول من النساء والولدان، فكأن الغزالن والسفن حتتهن : يقول
  .كأا مرابض الغزالن

ألهله بحر د أن يذممن دهره وطوارق الحدثان  تعو  

  .هذا النهر حبر حيفظ أهله، وحيصن من حوله من حوادث الدهر، فلم يقدر أحد على عبوره: يقول

  راعاك واستثنى بني حمدان  وإذا أذم من الورى فتركته
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إين أمنعكم من كل : يقولجعلته بعد عبورك به، إذا ضمن ملعشر أن مينعهم، استثناك وقومك، ف: يقول
  .أحد، إال من بين محدان، فإين ال أمنعكم منهم

  .وأراد أن الروم إذا حتصنوا به، مل يقدر أحد أن يصل إليهم إال أنت وقومك

  ذمم الدروع على ذوي التّيجان  المخفرين بكّل أبيض صارٍم

  .إذا نقضت عهده، وهذا صفة بين محدان: أخفرته: يقال

 امللوك أعطتهم ذمةً أا متنعهم، فهم خيفرون بسيوفهم تلك العهود والذمم، ويهتكون إن دروع: يقول
  .هم امللوك: وذووا التيجان. بسيوفهم دروعهم

  متواضعين على عظيم الشّان  متصعلكين على كثافة ملكهم

  .من يتكلف ذلك: الفقري، واملتصعلك: الصعلوك

نون مع ملكهم العظيم، وهم متواضعون مع علو هم يتخلقون بأخالق الصعاليك، ويتطام: يقول
  .قدرهم وعظم شأم

  أجل الظّليم وربقة السرحان  ظالل كّل مطهٍم يتقيلون

ومعناه أن كل : قال. أي يتشبه به: فالن يتقيل أباه: يتقيلون ومحله على معىن قوهلم: روى ابن جين
، ويسبق إىل اد والكرم، كالفرس املطهم واحد منهم يتشبه بأب كرمي، ويتبعه كما يتبع الفرس ظله

  .الذي إذا رأى الظليم أهلكه، وإذا رأى الذئب شده

يقيلون يف ظل كل فرس مطهم، فوافق يف املعىن : وجيوز أن يكون ويتقيلون من القائلة، يعين: قال
ل خيوهلم كما واملعىن أم يستظلون يف اهلواجر بظال. رواية سائر الناس وروى غريه يتفيئون من الفيء

  .يفعله الصعاليك، وال يدخلون اخليام كما يفعله املتنعمون

صفه املطهم، أي أنه إذا عدا خلف الظليم أدركه أجله الذي ال خالص له منه، : أجل الظليم: وقوله
  .وإذا عدا خلف سرحان حلقه، فكأنه قيده، وهذا من قول امرئ القيس

  بمنجرٍد قيد األوابد هيكل

هم ال يفارقون ظهورها بل يالزموا مالزمة : م بالفروسية والثبات على اخليل فيقولميدحه: وقيل
  .الظالل ويتقيلون مييناً ومشاالً كما تنقلب الظالل

 دينك سائر األديان وأذّل  خضعت لمنصلك المناصل عنوةً
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  .القهر: العنوة

  .األديان وقهرهاسيفك قهر كل سيف، فانقادت له السيوف قهراً، ودينك ذل سائر : يقول

 ممتنع من اإلمكان والسير  وعلى الدروب وفي الرجوع غضاضةٌ

والتقدير وعلى الدروب غضاضة، ويف . الذل والقهر: والغضاضة. جبال الروم، وطرقها: الدروب
  .الرجوع غضاضة

  .على تعلق بالفعل الذي بعده وهو نظروا أي نظروا على الدروب إىل خليك: وقيل

م يف حالة صعبة على املسلمني، وذلك حيث مل ميكنهم املقام على الدروب، وال الرجوع قهر: يقول
  .عنها، وكان السري ممتنعاً فدخلت عليك الغضاضة لذلك

  والكفر مجتمع على اإليمان  ضيقة المسالك بالقنا والطّرق

ن يف تلك احلال، إن الطرق كانت قد ضاقت برماح الروم، وكان الكفر جمتمعاً على اإلميا: يقول
  .فأذللت الكفر ونصرت اإلسالم

  يصعدن بين مناكب العقبان  إلى زبر الحديد كأنّما نظروا

  .نظر الروم إىل قطع احلديد على اخليل، فكأن هذه القطع عليها، بني مناكب العقبان: يقول

 علت العقبان شبه اخليل بالعقبان يف سرعتها، والدروع اليت على الفرسان والبيض وغريها كأا
  .وصعدت بني مناكبها

 ليست من الحيوان فكأنّها  وفوارٍس يحي الحمام نفوسها

نظروا إىل فوارس يعدون املوت يف احلرب حياة؛ لبقاء الذكر، حىت كأم ليسوا من احليوان، : يقول
  .ألن احليوان إذا مات ينسى

 نانكأن السيف فيه اث ضرباً  ما زلت تضربهم دراكاً في الذّرى

أي : دراكاً. يف الوغى وهي احلرب: وروى. يف الذرى أي رءوس القوم، أو رءوس اجلبال: روى
  .تباعاً

    

  .ما زلت تضرم ضرباً يف إثر ضرب، متوالياً من دون أن يتخللها، فكأنك تضرم بسيفني: يقول

، واهلاء يف فيه كأن السيف الواحد سيفان: يعين. ما زلت تضرم ضربةً تعمل عمل ضربتني: وقيل
  .راجع إىل الضرب
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 إليك جسومهم بأمان جاءت  خص الجماجم والوجوه كأنّما

خص السيف، أو الضرب رءوسهم ووجوههم دون أجسامهم، حىت كأنك أعطيت أجسامهم أمانك 
  .أال متسها بضرب

 كّل حنيٍة مرنان يطئون  فرموا بما يرمون عنه وأدبروا

. الكثري الرنة: واملرنان. القوس: واحلنية. يطوون من طويته: وروىروى يطئون من الوطء بالرجل، 

  .هو القسي اليت كانوا يرمون عنها: وما يرمون عنه

  .رموا قسيهم وازموا يطئون قسيهم املطوية عند الرمي: يقول

 ومثقٍّف وسنان بمهنٍّد  يغشاهم مطر السحاب مفصالً

أصام املطر النازل من السحاب، مفصالً بالسيوف : واملعىن. املطر احلقيقي: أراد باملطر: قيل
  .والرماح، كما يفصل العقد بالدر والذهب

  .كما هزمهم السالح هزمهم أيضاً املطر: يعين

شبهه بالسحاب لكثافته، وملا جعله سحاباً جعل . جيش سيف الدولة: أراد بالسحاب: وقال ابن جين
  .مطره الرماح والسيوف

 من عاد بالحرمان آماله  أدرك منهمحرموا الّذي أملوا و

حرموا ما كانوا يؤملونه من الظفر بك، وازموا، فمن كان منهم حمروماً من أمله األول أدرك : يقول
  .من جنا برأسه فقد ربح: أمله الثاين، من العود إىل أهله، والسالمة من القتل واألسر، وهذا مثل قوهلم

 مهجته عن اإلخوان هشغلت  وإذا الرماح شغلن مهجة ثائٍر

إم جاءوا يطلبون بثأر من قتلت منهم، فلما وقعت الرماح يف قلوم اشتغلوا بأنفسهم ونسوا : يقول
  ".ِلكُلِّ امِرٍئ ِمنهم يومئٍذ شأْنٌ يغِنيِه"وهذا من قول اهللا تعاىل . إخوام الذين يطلبون ثأرهم

 يل بها وقّل العانيالقت كثر  عاق عن العواد قواضب! هيهات 

: وروى مكانه. عاود: الرجوع، وهو مصدر عاود يعاود معاودةً وعواداً وهي ها هنا من: العواد

  .األسري: الرجوع والعاين

وقد عاقهم عن ! ما أبعد عليهم الرجوع : وأدرك منهم آماله من عاد باحلرمان فقال: املعىن كما قال
  . من قتل منهم أكثر ممن أسرذلك سيوفك اليت كثرت القتل فيهم، فكان

حمن  أمر المنايا فيهم ومهذّبفأطعنه في طاعة الر  
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  .هو سيف الدولة، عطف على قواضب: ومهذب

منعهم عن الرجوع إىل ديارهم رجل مهذب صفي من كل عيب، أمر املوت بقبض أرواحهم : يقول
  . تعاىلفأطاعه املوت يف طاعة اهللا تعاىل؛ ألن قتلهم طاعةً، وفيه رضى اهللا

 فيه مسفّة الغربان فكأن  قد سودت شجر الجبال شعورهم

  .الدانية من األرض: واملسفة. اهلاء يف فيه للشجر

إن شعورهم سودت أشجار اجلبال؛ ألا متعلقة ا، فكأن عمومها األشجار، غربان دانية من : يقول
  .األرض، واقفة على األشجار

 النّارنج في األغصان فكأنّه  وجرى على الورق النّجيع القاني

  .جرى دمهم على األوراق، فثمرت به، فأشبه الدم عليها، النارنج على األغصان: يقول

أن الشعور تعلقت بالشجرة فأشبهت الغربان على األشجار، والدماء تطايرت فخضبت ورق : واملعىن
  .األغصان

يوف مع الّذين قلوبهم إنإذا التقى الجمعان  الس كقلوبهن  

إن السيوف، إمنا تعمل إذا كانت مع الشجعان الذين قلوم يف املضاء كقلوب هذه السيوف : يقول
  .عند اجتماع اجليشني

 الجبان بكفّ كّل جبان مثل  تلقى الحسام على جراءة حده

 تلقى أيها السامع السيف القاطع مع جراءته يف احلد، غري عامل، إذا كان يف: للخطاب، ومعناه: التاء

  .يدي اجلبان، حىت كأنه جبان مثله

  .التاء ضمري السيوف: وقيل

 -أن السيوف اليت يف أيدي أصحاب سيف الدولة، الذين قلوم كقلوا، تلقى سيوف الروم : يعين

  .قلة املضاء:  غري قاطعة، فكأا جبان مثل أصحاا احلاملني هلا، وجنب السيوف-مع جراءة حدها 

 الملوك مواقد النّيران قمم  وصيرترفعت بك العرب العماد 

ومنه . عماد البيت، ويعرب به عن الشرف؛ ألن الرجل إذا كان شريفاً، كان عماد بيته رفيعاً: العماد
  .مجع قمة، وهي وسط الرأس: والقمم. هو رفيع العماد، أي شريف، كثري الرماد: يقال يف املدح

  .ا هامهم أثايف لقدورهمإن العرب تشرفت بك، وقتلت امللوك، فجعلو: يقول
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  أنساب أصلهم إلى عدنان  فخرهم إليك وإنّما أنساب

  .أبو العرب كلها: عدنان

فكما أن عدنان : العرب تنتسب إليك من حيث الفخر، وتنتسب إىل عدنان من جهة النسب: يقول
  .أصل نسبها، فإنك أصل فخرها وشرفها

  باإلحسانأصبحت من قتالك   من يقتّل من أراد بسيفه يا

أنت تعم الناس بالقتل، فتقتل األعداء بسيفك، واألولياء بإحسانك؛ من حيث االستعباد، وأنا : يقول
  .من مجلة قتلى إحسانك

  وإذا مدحتك حار فيك لساني  رأيتك حار دونك ناظري فإذا

ة مآثرك، وإذا إذا رأيتك حتري ناظري دونك، فال ميكنين أن أنظر إليك ملء عيين؛ هليبتك، وكثر: يقول
  .أردت مدحك حار يف وصفك لساين، وعجز عن استيفاء مدحك عباريت وبياين

أن البطريق أقسم عند ملكه أن يعارض سيف الدولة يف الدرب، وجيتهد : وحتدث حبضرة سيف الدولة
  .يف لقائه، وسأله إجناده ببطارقته وعدده، فخيب اهللا ظنه وأتعس جده

وهي آخر قصيدة قاهلا عند سيف .  حبلب سنة مخس وأربعني وثالث مئةفقال أبو الطيب وأنشده إياها
  .الدولة

إنه ليس يف مجيع شعرك أعلى كالماً : قلت أليب الطيب وقت قراءة هذه القصيدة عليه: قال ابن جين
  .كانت وداعاً: من هذه القصيدة، فاعترف بذلك وقال

 ك القسم ؟ماذا يزيدك في إقدام  عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم

عاقبة اليمني على عاقبة احلرب ندامة؛ ألنه إذا حلف على لقاء من ال يقاومه ازم، وكان : يقول
ازامه أشنع، واملالمة فيه أوقع، فيكون عاقبة اليمني احلنث واللوم، وعاقبة احلرب االزام، وهذا 

يكن يف نفسه شجاعة، ميكنه ا أشد من االزام بال ميني، والقسم ال يزيد شجاعة اإلنسان إذا مل 
  .على عقىب الوغى متعلق بلفظ اليمني: وعلى يف قوله. مقاومة خصمه

 ما دّل أنّك في الميعاد متّهم  وفي اليمين على ما أنت واعده

إن ميينك يدل على متك يف نفسك، فيما تعده من اإلقدام، فلو كنت تصدق يف : يقول للبطريق
  . لرفع التهمةوعدك مل حتتج إىل اليمني

  فتى من الضرب ينسى عنده الكلم  الفتى ابن شمشقيٍق فأحنثه آلى
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  .مجع كلمة: الكلم

حلف ابن مششقيٍق على اإلقدام على سيف الدولة، فأحنثه سيف الدولة، وحال بينه وبني : يقول
  .مراده، بضرب ينسى عنده األميان، فلما ضربه بسيفه نسى ميينه وفر من بني يديه

  على الفعال، حضور الفعل والكرم  ٌل ما اشتهى يغنيه عن حلٍفوفاع

  .عطف على فىت: وفاعل

أحنثه فاعل يفعل كل ما اشتهاه، ال حيتاج فيه إىل اليمني، بل يغنيه عن اليمني حضور ذلك : يقول
  .الفعل الذي أراده، ويغنيه عنها أيضاً كرمه ومضاء عزمه، فهو إذا هم بأمر أمضاه

 غير سيف الدولة السأم يمسها  إذا طال الضراب بهاكّل السيوف 

  .املالل: السأم

  .كل السيوف إذا طال عليها الضرب تكل وتعجز عن القطع، إال سيف الدولة فإنه ال ميل: يقول

 إلى أعدائه الهمم تحملته  لو كلّت الخيل حتّى ال تحمله

فعل احلال، والنصب جائز على معىن إىل أن ال اختار أبو الطيب يف حتمله الرفع ألنه : قال ابن جين
  .حتمله

  .لو كلت خيله وعجزت عن محله إىل أعدائه لكانت مهمه وصحة عزائمه حتمله إليهم ليحارم: يقول

  بمفرق الملك والزعم الّذي زعموا  البطارق والحلف الّذي حلفوا أين

أكثر ما يستعمل يف القول من غري : عموالز. مجع بطريق، وهو القائد للروم: البطارق، والبطاريق
  .علم

  ! أين ميني قواد امللك حني حلفوا برأسه، وزعموا أم يثبتون لسيف الدولة ؟: يقول

 ألسنةٌ أفواهها القمم فهن  ولّى صوارمه إكذاب قولهم

  .املفعول الثاين: مفعوله األول وإكذاب: وصوارمه. فوض إليه: فاعل ويل ضمري سيف الدولة ومعناه

فوض إىل سيفه تكذيب قول البطاريق، فالسيوف مبرتله األفواه، فكأا تكلمت يف رءوسهم : يقول
أن السيوف تتقلقل فيها فيسمع عند وقعها يف العظام ما : ووجه التشبيه. كذبتم يف ميينكم: فقال هلم

  .كذبتم: يعلم منه كذم، فينوب ذلك عن قوله هلم

  ه بما جهلوا منه وما علمواعن  مخبراتٌ في جماجمهم نواطقٌ
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هذه السيوف تنطق يف مجامجهم، وختربهم عن سيف الدولة ما علموا من أحواله، وما جهلوا من : يقول
  .أخباره

  من كّل مثٍل وباٍر أهلها إرم  الخيل محفاةً مقودةً الراجع

    

ووبار من مدائن قوم . رسهإذا رق حافره، وأحفاه فا: حفى الفرس: اليت أحفاها الركض، يقال: احملفاة
  .قوم عاد: وإرم. عاد، خربت، وهي بني اليمن وعمان، والعرب تزعم أا من مساكن اجلن

إن سيف الدولة هو الذي يرجع اخليل من الغزو، وقد أحفاها طول السري، حىت نزل فارسها : يقول
 األرض خراباً مثل وبار، عنها، فقادها رفقاً ا، بعد ما خرب أرض العدو، وأهلك، أهلها فترك تلك

  وأهلها هلكى مثل إرم 

 دارك قنّسرون واألجم بأن  كتّل بطريٍق المغرور ساكنها

: وتل بطريق. موضع: واألجم. وكان املتنيب يكسرها: قال ابن جين. بفتح النون األوىل: قنسرون

  .مدينة خرا سيف الدولة

 بطريق اليت اغتر أهلها ببعدك عنهم وأنك إنه خيرب أرض العدو ويهلك أهلها كما خرب تل: يقول
  .يف قنسرين، فقد رأوا أنك ال تقدر على أن تصل إليهم، فقصدم وخربت بالدهم

  إذا قصدت سواها عادها الظّلم  وظنّهم أنّك المصباح في حلٍب

  .بأن دارك: عطف على قوله: وظنهم

 من أن تضطرب وتستويل عليها اغتروا أيضاً بظنهم أنك ال تقدر أن تفارق حلب؛ خوفاً: يقول
األعداء، فال ميكنك العود إليها، فشبهه فيها باملصباح ألنه ينفي عنها ظلم الفتنة، كما ينفي املصباح 

  .ظلمة الليل

  والموت يدعون إال أنّهم وهموا  يعنون إال أنّهم جهلوا والشّمس

 نورها األرض وتضيء الدنيا جهلوا حيث شبهوك باملصباح، ومل يعلموا أنك كالشمس، يعم: يقول
وهي بعيدة، وكذلك أنت تسوس مجيع ممالكك وتدبر أحوال الناس وإن كنت بعيداً عنهم، وكذلك 
أنت كاملوت ال كاملصباح، فغلطوا يف تشبيهك باملصباح، ومل يعلموا أنك كاملوت ال ميتنع منك أحد 

  .وال يبعد عليك متناوله

  شك في جفنيه مزدحمإال وجي  تتم سروج فتح ناظرها فلم
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  .ويف جفنيه للناظر. مدينة، واهلاء يف ناظرها تعود إىل سروج: سروج

كانوا يغترون ببعدك منه فجئت إليهم أسرع من فتح سروج عينها، حىت ازدحم جيشك يف : يقول
  .عينها

  .خليلأراد بازدحام اجليش يف جفين الناظر عبارة عن امتالئهما بالغبار املرتفع من أرجل ا: وقيل

  .معناه مل تصبح سروج إالّ وخيلك مزدمحة عليها، فجعل الصباح هلا مبرتلة فتح الناظر من النوم: وقيل

  والشّمس تسفر أحياناً وتلتئم  يأخذ حراناً وبقعتها والنّقع

  .بضم الباء، أرض خيالف لوا لون ما حوهلا: والبقعة. مدينة بالشام: وحران. الغبار: النقع

وهو موضع يقال له بقعة حران، وهذا : أنه بفتح الباء وهكذا يروي قال: لعال املعريوذكر أبو ا
أحسن ألنه لو مل يرد مكاناً خمصوصاً مل يكن لذكرها فائدة، ألن النقع إذا أخذ حران فقد أخذ بقعتها 

  .وإن مل تذكر

 احنسر جئت إىل سروج وعم غبار خيلك حران وسترها، وكانت الشمس تارة تظهر، حني: يقول
  .عنها الغبار، وتارةً تستتر، حني تكاثف الغبار

 بها البخل لوال أنّها نقم وما  سحب تمر بحصن الران ممسكةً

  .من أعمال سيف الدولة: حصن الران

كانت خيلك متر حبصن الران كالسحاب، ألا كانت متطر النقم واهلالك، غري أا كانت : يقول
ساك عن خبل، ولكن ما فيها كانت نقماً وعقوبات، فلم تصبها على ممسكة عن األمطار، وليس اإلم

  .حصن الران؛ ألا مل ترد هالكها وهالك أهلها

  فاألرض ال أمم والجيش ال أمم  كأنّك في أرٍض تطاوله جيشٌ

  .للجيش: فعل األرض، واهلاء: وتطاوله. القصد، والقرب: األمم

، يسري يف أرض كذلك، فاألرض تطاول اجليش وتباريه إن اجليش جيش ممتد متباعد األطراف: يقول
  .يف الطول، فال األرض متقاربة الطول، وال اجليش، بل كالمها طويل ممتد

  وإن مضى علم منه بدا علم  مضى علم منها بدا علم إذا

: مانوالعل. واهلاء يف منه تعود إىل اجليش. كل واحد منهما اجلبل: والعلمان. منها يعود إىل األرض

  .الذي هو الراية: كل واحد منهما العلم املعروف

  .إذا غاب جبل من هذه األرض بدا جبل آخر، وإذا مضت راية من جيشك بدت راية أخرى: يقول
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 على آنافها الحكم ووسمتها  وشزب أحمت الشّعري شكائمها

قال ذلك؛ ألن أمحت الشعري شكائمها إمنا : وقوله. مجع الشازب، وهو الفرس الضامر: الشزب
. فومستها: وقوله. رأس اللجام: والشكيمة. طلوع الشعري يكون يف شدة احلر، فأضاف الفعل إليها

  .مجع حكمة وهي ما على أنف الدابة: واحلكم. من السمة اليت هي الكي

    

وظهرت خيل ضامرة وقد أمحت شدة احلر شكائمها، حىت صارت : يقول عطفاً على ما قبله
  .ت أنوفهاكاملكاوي، فومس

  تنشّ بالماء في أشداقها اللّجم  وردن بسمنيٍن بحيرتها حتّى

  .اللجم: وفاعل تنش. من النشيش، وهو صوت القلي، وصوت احلديد احملمي، إذا ألقى يف املاء: تنش

وردت خيلك حبرية مسنني، وقد محيت شكائمها من شدة احلر، فلما شربت املاء، جعلت جلمها : يقول
  . نشيش احلديد احملمي إذا ألقي يف املاءتنش يف املاء

  ترعى الظّبا في خصيٍب نبته اللّمم  بقرى هنزيط جائلةً وأصبحت

  .أي أار راعية السيوف، مسببة هلا يف املرعى: فاعل ترعى ضمري اخليل

أصبحت اخليل جائلة يف قرى هرتيط، تغري وتقتل، وأرسلت السيوف ترعى يف منبت خصيب، : يقول
  .خصيبة بالشعور: ءوسوهي الر

  .إن فاعل ترعى الظبا أي كانت الظبا ترعى يف رءوسهم اخلصيبة من الشعور: وقيل

  تحت التّراب وال بازاً له قدم  تركن بها خلداً له بصر فما

  .وا أي بقري هرتيط. أي الغارة والسيوف: فأرةٌ عمياء فما تركن: اخللد

يط شيخاً متوارياً من األعداء منجحرا كاخللد يف بطن مل تترك اخليل والسيوف بقرى هرت: يقول
  .األرض إال أنه ذو بصر، وال شابا خفيفاً توغل يف اجلبال وحتصن ا كالباز، إال أن طريانه بقدم

شبه املتوارين يف الرباري خبلد ذي بصر، واملتحصنني باجلبال بباز ذي قدم، إزاله للتوهم أنه خلد 
  .اناً أنه قصد به التشبيه واالستعارةحقيقي، أو باز حقيقي، وبي

  وال مهاةً لها من شبهها حشم  هزبراً له من درعه لبد وال

حاشية : واحلشم. البقرة الوحشية: واملهاة. مجع لبدة األسد، وهي ما تلبد على كتفه من وبره: اللبد
  .الرجل
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، وال امرأة كاملهاة وهلا من  درع- مكان لبدته -ما تركت ا شجاعاً أيضا مثل األسد، عليه : يقول
  .أمثاهلا خدم

  مكامن األرض والغيطان واألكم  على شفرات الباترات بهم ترمى

  .أي باألعداء: الباء يف م متعلق بترمى م

إن األرض ترمى باألعداء على شفار السيوف، وكل موضع استتروا فيه وهربوا إليه : يقول
  .م مكامن األرض، وال واراهم الغيطان، وال حصنتهم اآلكاماستخرجتهم اخليل وقتلتهم، فلم تكتمه

  !وكيف يعصمهم ما ليس ينعصم ؟  أرسناساً معصمين به وجاوزوا

  .أي ممتنعني به: معصمني به. ر عظيم: أرسناس

ملا عربوا أرسناس ظنوا أنه حيول بينك وبينهم، وكيف يعصمهم منك وهو مل ميكنه أن يعصم : يقول
  .نك عربته خبيلك، فلم يقدر على االمتناع عليكأل! نفسه منك ؟

  وما يردك عن طوٍد لهم شمم  يصدك عن بحٍر لهم سعةٌ وما

  .االرتفاع: الشمم

  .ال مينعك عن حبر األعداء سعته، وال يردك عن جبلهم ارتفاعه: يقول

  قوماً إذا تلفوا قدماً فقد سلموا  بصدور الخيل حاملةً ضربته

  .أي حيمل قوماً صفتهم ما بعده. نصب حباملة: وقوماً.  احلالنصب على: حاملةً

ضربت أرسناس بصدور اخليل وكانت حتمل من أصحابك قوماً يعدون التلف يف احلرب : يقول
  .سالمة، فيسرون به كما يسرون بالسالمة

  كما تجفّل تحت الغارة النّعم  الموج عن لبات خيلهم تجفّل

  .أي أسرع يف الذهاب: جتفل

إن املوج كان يتفرق مييناً ومشاالً عن صدور اخليل بالسرعة، كما تتفرق اإلبل عند اإلغارة : قولي
  .عليها

  سكّانه رمم، مسكونها حمم  تقدمهم فيه وفي بلٍد عبرت

عربت هذا النهر، وأنت تتقدم اجليش، وتقدمتهم أيضاً يف بلد أحرقته حىت صار كالفحم، : يقول
  .وصار أهلها رميما

  قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرم  أكفّهم النّار الّتي عبدت وفي
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عربت هذا النهر خبيلك، ويف أيديهم السيوف اردة، وشبهها بالنار لربيقها، وملا جعلها ناراً : يقول
  .جعلها معبوداً من قبل اوس الذين يعبدون النار

  .إىل يومنا هذاأن اوس دانوا هلا وخضعوا لشعارها من أول الدهر : يعين

  .قبل اوس إىل ذا اليوم تضطرم: ويف أكفهم النار اليت عبدت مث قال: مت الكالم عند قوله: وقبل

إن السيوف : فكأنه يقول. أن السيوف مضطرمة متألقة قبل زمان اوس إىل زماننا هذا: يعين
أن سيوفه : مان اوس، يعينمث بني أن اضطرامها تقدم ز. كالنريان احلقيقية، وهي النريان املعبودة

  .عتيقة

  بحدها أو تعظّم معشراً عظموا  هنديةٌ إن تصغّر معشراً صغروا

    

أي سيوف مطبوعة باهلند، فهي تصغر املقتول وتعظم القتال، ويدرك ا العز : هذه النارة هندية: يقول
  .والشرف

  أبطالها ولك األطفال والحرم  تّل بطريٍق فكان لها قاسمتها

يقول قسمت أهل هذه البلد بينك وبني سيوفك، فأعطيتها األبطال، وأخذت لنفسك النساء 
  .واألطفال

  على جحافلها من نضحه رثم  بهم زبد التّيار مقربةٌ تلقى

والضمري يف م يعود . بياض يف شفة الفرس العليا: والرمث. ها هنا، هي السفن: واملقربة. املوج: التيار
  .يل وإىل السىإىل أصحاب اخل

وشبه السفن يف النهر باخليل . سبيت األطفال واحلرم، وشحنت م السفن، وعربت م النهر: يقول
  .أراد ا اخليل نفسها: املقربة، وشبه زبد املاء على مقادمي السفن بالرمث، وجحافل اخليل

 وبقوٍم ال بها األلم مكدودةٌ  دهم فوارسها ركّاب أبطنها

أن السفن مطلية بالقار، وفوارسها يركبون بطوا، خبالف اخليل : يعين.  اخليل دهمإن هذه: يقول
اليت يركب ظهورها، وهي مكدودة يف السري، ولكن ليس ا أمل الكد، وإمنا يلحق الكد والتعب قوماً 

  .آخرين، وهم املالحون

 خلقٌ منها وال شيم ومالها  من الجياد الّتي كدت العدو بها

  . السفن، هي بعض خيلك اليت تكيد ا عدوك، ولكنها ال تشبهها يف اخللقة وال يف الطبعهذه: يقول
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 حرٍف وعاه سامع فهم كلفظ  نتاج رأيك في وقٍت على عجٍل

هذه السفن كانت نتيجة رأيك ملا أردت أن تعرب النهر بالسيب، أنشأا يف أسرع وقت، وكانت : يقول
  . فهم السامع كلمة نطق ا الناطقاملدة يف اختاذها، يف القصر كمدة

  أن يبصروك فلما أبصروك عموا  تمنّوا غداة الدرب في لجٍب وقد

  .أي يف جيش ذا جلب: يف جلب: وروى. أي يف اختالط أصوات: يف جلب

  .أي ماتوا، فزالت أبصارهم: كانوا يتمنون لقاءك حني كانوا على الدرب، فلما عاينوك عموا: يقول

  . ملا نظروا إليك فلم ميلكوا أبصارهمحتريوا: وقيل

  .عموا عن الرأي؛ ملا حلقهم من اخلذالن: وقيل

  وسمهريته في وجهه غمم  بخميٍس أنت غرته صدمتهم

كثرة الشعر على الناصية والقفا، شبه اجليش بفرس، وشبه : وروى صبحتهم بدل صدمتهم والغمم
شبهه بالغرة لتقدمه على اجليش، أو ألنه كان يزين سيف الدولة بغرته، والرماح بشعر ناصيته، وإمنا 

  اجليش كما تزين الفرس غرته 

  يسقطن حولك واألرواح تنهزم  أثبت ما فيهم جسومهم فكان

كانت جسومهم أثبت شيء منهم؛ ألا إذا سقطت عن الدواب ثبتت مكاا، واألرواح كانت : يقول
  .تطري وال تستقر

 ملء اليوم فوقهم والمشرفية  واألعوجية ملء الطّرق خلفهم

اخليل املنسوبة إىل أعوج، وهو فرس كرمي كان لكندة، فأخذه بنو سليم يف بعض أيامهم، : األعوجية
  .فصار إىل بين هالل

وملا كانت السيوف . ازموا وتبعتهم خيلك وكانت متأل الطرق، النبساطها على وجه األرض: يقول
  . ألنه ما بني السماء واألرض وألن النهار من الشمس والشمس تعلوتعلوا يف اجلو، جعلها ملء النهار

  توافقت قلٌل في الجو تصطدم  توافقت الضربات صاعدةً إذا

أي وقعت يف وقت واحد، توافقت الرءوس يف : إذا اتفقت الضربات يف الصعود إىل الرءوس: يقول
اق يضربون السيوف من حتت إىل فوق صاعدة ألن احلذ: احندارها، ويصطدم بعضها ببعض، وإمنا قال

  .وصاعدة نصب على احلال

  أالّ انثني فهو ينأى وهي تبتسم  ابن شمشقيٍق أليته وأسلم
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  .ازم وترك ميينه اليت حلف، أال انثين عنك، فكان يبعد هو يف اهلرب وميينه تبسم من عمله ا: يقول

  ويغتنمالنّفس األدنى فيسرق  ال يأمل النّفس األقصى لمهجته

أي : هو يتوقع القتل، وال يطمع يف أن يبقى، وهو النفس األقصى، فيسرق النفس األدىن: يقول
  .األقرب منه ويعده غنيمة، وال يأمل أن يتنفس نفساً بعده

صوب األسنّة في أثنائها ديم  عنه قنا الفرسان سابغةٌ ترد  

  .الدرع، وهي فاعلة ترد واهلاء يف عنه للبطريق: السابغة

إن اخليل كانت يف إثره تطعن ظهره وهو منهزم، ولكن رد عنه رماح الفرسان درعه احملكمة، : يقول
  .مع أن وقع األسنة عليها يف الكثرة كوقع املطر

 كّل سناٍن فوقها قلم كأن  تخطّ فيها العوالي ليس تنفذها

  .أي يف السابغة: فيها

    

يها خطاً وال تنفذها، كما خيط القلم على األلواح وال إا درع حصينة، فكانت الرماح ختط عل: يقول
  .ينفذها

  لو زّل عنه لوارى شخصه الرخم  سقى الغيث ما واراه من شجٍر فال

وما يف موضع نصب، ألنه . لوارى ولوارت وجسمه وشخصه وروى الرجم أي القرب واحلجارة: روى
  .مفعول سقي

واريه، لكان يقتل، ولكانت الرخم تأكله وتوارى شخصه، وت. أنه لوال دخوله فيما بني األشجار: يعين
  .أو يواريه قربه فال سقى اهللا هذا الشجر

 المدامة واألوتار والنّغم شرب  ألهى الممالك عن فخٍر قفلت به

  .أي أهل املمالك، فحذف املضاف: املمالك

ماع اللهو، وأصوات شغل امللوك عن هذا العز الذي رجعت به، شرم املدام، واشتغاهلم بس: يقول
  .أوتار الرببط والعود والنغم، وهي األصوات الطيبة

  ال تستدام بأمضى منهما النّعم  فوق شكر اهللا ذا شطٍب مقلّداً

  .طرائقه: وشطب السيف. نصب على احلال، أي قفلت مقلداً: مقلداً

ما أوالك من الظفر قفلت من الغزو، وأنت مقلداً سيفاً ذا شطب، فوق شكر اهللا تعاىل على : يقول
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  .وكساك من النصر، فجعلت الشكر دثاراً والسيف شعاراً

إن النعم ال تستدام بشيء أمضى من شكر اهللا تعاىل، ومن السيف القاطع؛ ألن الشكر حيرس : مث قال
  .النعم من الزوال وحيفظها من حوادث األيام واالنتقال والسيف يذب عنها كيد احلساد فتدوم النعم

  فلو دعوت بال ضرٍب أجاب دم   دماء الروم طاعتهاإليك ألقت

  .دماء الروم تطيعك، فلو دعوا بال سيف الجابتك: يقول

  .أنك قدرت على سفك دمائهم على أي وجه أردت: يعين

  فما يصيبهم موتٌ وال هرم  القتل فيهم كّل حادثٍة يسابق

ل أن يصيبهم شيب وال هرم، وال شيء من القتل يسبق إىل الروم كل حادثة، فيميتهم القتل قب: يقول
  .حوادث األيام

  نفس يفرح نفساً غيرها الحلم  رقاد علي عن محاجره نفت

  .نفي عن عينه النوم نفسه النفيسة، ومهته العالية، وكل نفس غريها تسر باألحالم الكاذبة: يقول

  شهدت قيامه وهداه العرب والعجم  الملك الهادي الّذي القائم

هو قائم بشرائط امللك ومدبر ألمر رعيته، وهاد إىل معامل الدين، وقد حضرت ذلك منه، : قولي
  .وعلمته سائر العرب والعجم

 وله كوفان والحرم بسيفه  ابن المعفّر في نجٍد فوارسها

هو ابن الذي قتل فرسان جند، وعفرهم بالتراب، وهو قد ملك الكوفة واحلجاز واستوىل : يقول
وأراد مبا ذكر حماربة أيب اهليجاء والد . مكة واملدينة: واحلرم. هي الكوفة ونواحيها: فانعليهما وكو

  .سيف الدولة للقرامطة أصحاب األحساء والبحرين

  .وابن املعقر بالقاف وهو املقطع، من عقرت الدابة: وروى

  إن الكرام بأسخاهم يداً ختموا  تطلبن كريماً بعد رؤيته ال

ال تطلب أحداً كرميا بعد رؤيته فإن الكرام ختموا بأسخاهم، وهو : صاحبه يقولخياطب نفسه أو 
  .سيف الدولة

  قد أفسد القول حتّى أحمد الصمم  تبال بشعٍر بعد شاعره وال

  .اهلاء يف شاعره لسيف الدولة، وأمحد الصمم أي وجد حمموداً

إن الشعراء قد ختموا به كما ختم ال تفكر يف شعر بعد شاعر سيف الدولة، وعىن به نفسه، ف: يقول
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الكرام بسيف الدولة، وهو خامت الكرام وأنا خامت الشعراء، وقد أفسد الشعر حىت صار الصمم 
  .حمموداً، ألن اإلنسان إذا مسع شعر أهل هذا العصر، متىن أن يكون أصم ال يسمع لفساده واختالله

  .بذا آخر مدائحه يف سيف الدولة، وما قاله فيه حبلب

  . مدحه مبصر ذه الداليةمث

  قبل الفراق أذى بعد الفراق يد  فارقتكم فإذا ما كان عندكم

كانت منكم أحوال أكرهها، فأعدها قبل الفراق أذى، فكنت أتأذى، : يقول معرضاً بسيف الدولة
فلما فارقتكم صارت تلك اإلساة واألذى نعمة إيل وإحساناً، من حيث إين إذا تذكرا أزالت عين 

  .إن معناه، شكرتكم قبل أن أجرب غريكم، فعلمت أن ما ظننته أذى كان نعمة: وقيل: الشوق

  أعان قلبي على الشّوق الّذي أجد  تذكّرت ما بيني وبينكم إذا

كلما اشتد حزين على مفارقتكم، وغلب علي االشتياق إليكم، تذكرت ما كنتم تعاملونين به : يقول
  .سي لفراقكم، فيكون األذى من هذه اجلهة نعمة ويداًمن اإلساءة، فأتسلى وتطيب نف

  .إذا تذكرت ما بيننا من األحوال زادين الشوق واحلزن على الفراق: وعلى الثاين

    

وتوفيت أخت سيف الدولة الكربى، مبيافارقني من ديار بكر لثالث بقني من مجادى اآلخرة من سنة 
وأمالها لثالث . راق فقال أبو الطيب يرثيها يف شعباناثنتني ومخسني وثالث مئة، وورد اخلرب إىل الع

  : خلون من شهر ربيع األول سنة ثالث ومخسني وثالث مئة

 بهما عن أشرف النّسب كنايةً  يا أخت خير أٍخ، يا بنت خير أٍب،

ونصب كناية . إذا تركت التصريح به، وعربت بلفظ آخر يؤدي معناه: كنيت الشيء وكنيت عنه
  .على املصدر

يا أخت خري : يا أخت سيف الدولة، ويا بنت أيب اهليجاء، فكىن بذلك عن قوله: أراد أن يقول: ملعىنا
  .كناية ما: أخ يا بنت خري أب وأراد التصريح بامسها فعرب عنه ذه العبارة، مث قال

إذا قلت ذلك علم أن نسبها أشرف النسب، والغرض انتساا إليهما ال خيص األب وحده، : يعين
  .نسباً هلا وهذا تعظيم شأن سيف الدولة: وجعل كوا أختاً له

  ومن يصفك فقد سماك للعرب  قدرك أن تسمى مؤبنةً أجّل
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. أمسيته بكذا ومسيته به، وقد مجع بينهما يف البيت: يقال. أن تسمي وأن تدين ومها متقاربان: روى

  .نصب على احلال: ومؤبنة. مدح امليت: والتأبني

 قدرك أن أذكر امسك يف مرثيتك، ولكين إذا وصفت ما فيك من احملاسن واملناقب، أجل: يقول
  .عرفتك العرب، ألن ذلك ال يوجد يف غريك

أين أصفك بقويل يا أخت خري أخ، يا بنت خري أب، وهذه صفة يقع ا التمييز بينك وبني : وقيل اراد
ض عن تسميتها؛ ألن تسمية النساء من وإمنا أعر. سائر النساء؛ ألن هذه الصفة ليست إال لك خاصة

 سبيال، أو ألجل أن سيف الدولة رمبا حلقته الغرية - بغري التسمية - قلة املروءة ما وجد إىل تعريفها 
إذا مسع التصريح بامسها، أو ألجل أنه أراد أن يعد حماسنها، والتعريف باألوصاف احملمودة أجل من 

  : ثله أليب نواسوم. ذكر اللقب احملض الذي ال مدح حتته

 االسم معنيين معا فيجمع  فهي إذا سميت فقد وصفت

  . قلده-  رمحة اهللا - وأبو الطيب 

  ودمعه وهما في قبضة الطّرب  يملك الطّرب المحزون منطقه ال

  .اسم فاعل منه: والطرب. خفة تصيب اإلنسان من فرط الفرح، أو اجلزع: الطرب

به ال ميلك منطقه ودمعه؛ ألما يف قبضة الطرب، فهو الرجل الذي غلب احلزن على قل: يقول
  .مغلوب ال فعل له يف ذلك

  !بمن أصبت وكم أسكتّ من لجب ؟  غدرت يا موت كم أفنيت من عدٍد

  .الصوت يف احلرب: اللجب

الذين هم الكفار، وإىل : بعد أن كنت تصل ا إىل إفناء األعداء: يا موت غدرت ذه املتوفاة: يقول
  . جلبهم، ألا جتهز اجليش، وتنفق يف سبيل اهللا تعاىلإسكات

إن املعىن أنك أفنيت بإفنائها كثرياً من الناس، وأسكت أصوام، ألم ماتوا مبوا، ألن حيام : وقيل
  : وهذا مثل قول اآلخر. كانت ا

ولكن ة فقد حيزيكثير  الر يموت بموته بشر  

  : ومثله قول اآلخر

 ولكنّه بنيان قوٍم تهدما  يس هلكه هلك آدمكان ق فما

  وكم سألت فلم يبخل ولم تخب  صحبت أخاها في منازلٍة وكم
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وكم سألته أن ميكنك من تناول األبطال فلم يبخل ! يا موت كم صحبت أخاها يف احلروب ؟: يقول
  .ا من املواصلةهو مبا سألت، ومل تعد خائباً يف سؤالك عنه، مث غدرته ونقضت ما كان بينكم! ؟

فيه بآمالي إلى الكذب فزعت  طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 

ويف قول الكوفيني مرفوع بالفعل األول . ويف طوى ضمري على شريطة التفسري. مرفوع جباءين: خرب
مدينة معروفة على شط دجلة بني املوصل : واجلزيرة. أي حىت جاين هو: وجاءين مسند إىل ضمريه

  .وميافارقني

جاءين خرب موا من الشام وقطع اجلزيرة حىت وصل إيل، فلما مسعته التجأت إىل التعلل باآلمال : وليق
  .لعله يكون كذباً، فلم ينفعين ذلك: الكاذبة فقلت

  شرقت بالدمع حتّى كاد يشرق بي  إذا لم يدع لي صدقه أمالً حتّى

، حىت سار دمعي وجرى يف حلقي فلما حتققت صدقه، ومل يبق فيه موضع أمل بكيت جزعاً: يقول
  .وشرقت، مث زاد وفاض، حىت غمرين، فصرت يف وسطه كاجلرعة من املاء يف احللق

  والبرد في الطّرق واألقالم في الكتب  به في األفواه ألسنها تعثّرت

تعثرت بك فيكون عدوال عن الغائبة إىل : وروى. حذف الياء من به ضرورة، واكتفى بالكسرة عنها
  .ة اخلرب، واهلاء يف به تعود إىل اخلربخماطب

    

لعظم هذا اخلرب تعثرت األلسن يف األفواه، فلم تقدر على أن تنطق به إذا أرادت اإلخبار عنه، : يقول
وكذلك الربد الذي حتملت هذا اخلرب تعثرت يف الطرق، وتعثرت األقالم يف الكتب، فلم تقدر أن 

  .تكتب هذا اخلرب

ديار بكٍر ولم تخلع ولم تهب  واكبهافعلةً لم تمأل م كأن  

ما بني الشام : ملا مل يصرح بامسها كىن عنه، وذكر وزنه من الفعل وكان امسها خولة وديار بكر
  .والعراق

إا مألت ديار بكر جبيوشها، ووهبت األموال، وخلعت، مث زال ذلك كله مبوا، فكأا مل : يقول
  .تفعل شيئاً من ذلك

  ولم تغث داعياً بالويل والحرٍب  بعد توليٍةولم ترد حياةً 
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رجالً أشرف على اهلالك، فأزالت عنه : يعين. كأا مل ترد حياةً على رجل بعد ما ولت عنه حياته: يقو
أا كانت : يعين! يا وياله ويا حرباه : هالكه، فكأا ردت إليه حياته، وكأا مل تغث ملهوفاً يقول

اتفعل ذلك، فبطل ذلك مبو.  

  !فكيف ليل فتى الفتيان في حلب ؟  العراق طويل اللّيل مذ نعيت أرى

ملا أخربت مبوا طال علي الليل وأنا بالعراق ملا دخل علي من األسف، فكيف حال أخيها وهو : يقول
  .إذا انت هذه حايل يف طول الليل فليله أطول: يعين! يف حلب ؟

فؤادي غير ملتهٍب يظن دمع جف  أن وني غير منسكبوأن  

  ! ايظن سيف الدولة أن فؤادي غري حمترق باحلزن، وأن دمعي غري سائل على فقدها ؟: أي

  لحرمة المجد والقصاد واألدب  بلى وحرمة من كانت مراعيةً

: ليس األمر كما يظن أين مل أتأسف على فقدها، بل تأسفت على فقدها مث حلف حبرمتها فقال: يقول

 اليت كانت مراعية حلرمة اد وحقوق القصاد، وحق األدب، أن فؤادي ملتهب وحرمة هذه املرأة
  .ودمعي منسكب لعموم هذه املصيبة القريب والبعيد

 مضت يدها موروثة النّشب وإن  ومن مضت غير موروٍث خالئقها

  .من كانت: املال ومن يف موضع اخلرب، عطفاً على قوله: النشب

ا غري موروثة؛ ألا ال توجد إال فيها، وإن مضت هي موروثة وحرمة من مضت، وخالئقه: يقول
يعين إن مل تورث خالئقها . املال، وأضاف النشب إىل اليد، ألن الكسب والتصرف يف الغالب يقع ا

  .مردودة النشب: وقد روى. فقد ورث ماهلا

  : الأن مساحتها اليت ورثتها عن آبائها ردت عليها حياا، حسن الذكر كما ق: يعين

  ردت صنائعه إليه حياته

  .وغري موروثة نصب على احلال

  وهم أترابها في اللّهو واللّعب  في العال والملك ناشئٍة وهمها

  .مجع ترب وهو اللدة وأكثر ما يكون للمؤنث: األتراب

و الله: كان مهها اكتساب املعايل وهي ناشئة حديثة السن، وهم أمثاهلا ومن كانت يف سنها: يقول
  .وحرمة من كانت كذلك: يعين. واللعب

 يعلم إالّ اهللا بالشّنب وليس  يعلمن حين تحيا حسن مبسمها
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  .الكناية عن املال: برد الريق، وقيل أراد بالشنب ها هنا: والشنب. الثغر: املبسم

 أن أتراا يعلمن حسن مبسمها حني جيئنه؛ ألا كانت تستعمل البشر إذا حييت، وذلك: واملعىن

عنوان العطية، فهن يعرفن هذا القدر واهللا يعلم ما يتبع التبسم من املال، فكىن عن ذلك بالشنب 
  .حيث ذكر املبسم

أن يعرفن حسن املبسم فقط، وأما طيب ريقها وبرده فال : يعين. أراد بالشنب املعين احلقيقي: وقيل
  : ومثله قول مجيليعلمه أحد إال اهللا تعاىل، وال تعلمه النساء فضال عن الرجال 

  ما لي بما دون ثوبها خبر  والذي تسجد الجباه له ال

 ان إالّ الحديث والنّظر ما  بفينا وال هممت به وال

  : ومثله لبشار

 شهادة أطراف المساويك ال  يا أطيب النّاس ريقاً غير مختبٍر

  : ولغريه

 ربها إال السؤال بذي خب وليس  المسواك عن طيب ثغرها يخبرني

  وحسرةٌ في قلوب البيض واليلب  في قلوب الطّيب مفرقها مسرةٌ

ترسة تعمل من جلود اإلبل، وقيل جلود تضفر ويضم بعضها إىل بعض وتلبس على الرأس : اليلب
  .تلبس إذا مل يكن هلم درع وقيل حتت اجلواشن، وقيل حتت البيض: مثل البيضة، وقيل

؛ ألا كانت تستعمل الطيب، والبيض واليلب يتحسران إن الطيب يسر حبصوله يف مفرقها: يقول
  .عليها وحيسدان الطيب؛ ألا ال تلبسهما لكوا امرأة

  رأى المقانع أعلى منه في الرتب  رأى ورآها رأس البسه إذا

    

إذا رأى البيض رأس من يلبس البيض، ورأى هذه املرأة، علم أن املقانع أعلى مرتلة : التقدير واملعىن
  .ن البيض؛ ألا على رأسها، وهي أشرف من الرجال الذين يلبسون البيض واليلبم

  كريمةً غير أنثى العقل والحسب  تكن خلقت أنثى فقد خلقت فإن

  .هو كرم اخللق: ما يعده اإلنسان من مفاخر آبائه، وقيل: احلسب

  .إا وإن كانت أنثى، فعقلها وحسبها مثل الذكور وحسبهم: يقول

  فإن في الخمر معنى ليس في العنب   تغلب الغلباء عنصرهاتكن وإن
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  .األصل: قبيلة؛ فلهذا أنثها فوصفها بالغلباء وهي تأنيث األغلب والعنصر: تغلب

هي وإن كانت من تغلب، ففيها من معاين الكمال وأنواع اخلصال ما ليس يف تغلب، كما أن : يقول
من التفريح، والتصحيح لألبدان وطيب الرائحة، :  فيهاخلمر وإن كانت من العنب، ففيها معان ليست

  : ومثله قوله يف سيف الدولة. وغري ذلك

  فإن المسك بعض دم الغزال  تفق األنام وأنت منهم وإن

  : وكقوله يف نفسه

 معدن الذّهب الرغام ولكن  أنا منهم في العيش فيهم وما

  ن لم تغبوليت غائبة الشّمسي  طالعة الشّمسين غائبةٌ فليت

  .كانت كالشمس فليتها بقيت ومل تغب، وليت الشمس اليت تطلع كل يوم غابت وفقدت: يقول

  فداء عين الّتي زالت ولم تؤب  عين الّتي آب النّهار بها وليت

  .عني املرأة املرثية: قرص الشمس، والثانية: العني األوىل

  .أراد بالعني نفس املرثية: وقيل

 اليت تعود كل يوم بعد غروا فداء عني هذه املرأة، أو فداء نفسها اليت ليت عني الشمس: يقول
  .زالت باملوت ومل ترجع

  وال تقلّد بالهندية القضب  تقلّد بالياقوت مشبهها فما

. ليس هلا شبيه يف النساء الاليت يتقلدن باحللي، وال يف الرجال الذين يتقلدون بالسيوف: يقول

  .الدقيقالسيف اللطيف : والقضيب

 بكيت وال ود بال سبب إالّ  وال ذكرت جميالً من صنائعها

ومل أذكر مجيل صنائعها إال بكيت، وليس ودي هلا بال سبب، بل أودها إلحساا إيل، وكل : يقول
  .أحد إذا ود غريه فإمنا يوده بسبب

  فما قنعت لها يا أرض بالحجب  كان كّل حجاٍب دون رؤيتها قد

  .وبة ال تصل إليها العيون، فلم ترض ذه احلجب، حىت حجبتها بنفسككانت حمج: يقول

  !فهل حسدت عليها أعين الشّهب ؟  رأيت عيون اإلنس تدركها وال

ما رأيت أحداً من اإلنس يراها، فهل حسدت الكواكب على رؤيتها حىت : يقول خماطباً لألرض
  ! حجبتها بنفسك عن إدراك الكواكب هلا ؟
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  فقد أطلت وما سلّمت من كثب  اً لي ألم بها ؟سمعت سالم وهل

  أطلت عليها السالم، وأنا بعيد منها، فهل مسعت سالمي وصل إليها وهي يف بطنك ؟ : يقول لألرض

  وقد يقصر عن أحيائنا الغيب ؟  تبلغ موتانا الّتي دفنت وكيف

  .مجع غائب: الغيب

 من املكان البعيد إىل من دفن يف التراب ؟ كيف يصل سالمي: يقول مستبعداً لوصول سالمه إليها
  .أراد باحلي سيف الدولة: وقيل. فامليت أحرى أال يصل إليه السالم! وهو يقصر عن األحياء الغيب 

 أنفع السحب يا: لصاحبه وقل  يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها

  .أوىل القلوب: اهلاء يف ا للمرأة املرثية، ويف صاحبه تعود على

يا أحسن الصرب زر قلب سيف الدولة، فإنه أوىل القلوب بأخته، وأقرم منها، وقل لصاحب : يقول
  .يا أنفع السحب؛ ألن عطاياه مهنئة، بال من وال كدر، كالسحاب بال صاعقة: ذلك القلب

  من الكرام، سوى آبائك النّجب  النّاس ال مستثنياً أحداً وأكرم

  .أي قل غري مستثن. نصب على احلال:  ومستثنياً.مجع جنيب، وهو الكرمي: النجب

وقل لصاحبه يا أكرم الناس كلهم، من غري أن تستثين أحداً من الكرام، سوى آبائه الكرام : يقول
  .الذين هو ينسب إليهم

 درهما المفدى بالذّهب وعاش  قد كان قاسمك الشّخصين دهرهما

قد كان قامسك الدهر أختيك فأخذ لنفسه : لصاحبهيا أحسن الصرب زر أوىل القلوب به وقل : املعىن
شبه الصغرية بالذهب، والكبرية بالدر يف . الصغرى وترك لك الكربى، فكانت كالذهب فدى به الدر

  .النفاسة

 إنّا لنغفل واأليام في الطّلب  وعاد في طلب المتروك تاركه

     : وهذا مثل قول اآلخر. تروكةقد ترك لك الدهر الكربى منهما، فعاد تاركها يف طلب امل: يقول

  فلما تقضى شطره عاد في شطري  دهري بني بشطرهم وقاسمني

إنا غافلون عن حوادث الدهر، وهو يف طلبنا، حىت يأتينا فجأة، ومثله : إنا لنغفل مثل معناه: وقوله
  : للنمر بن تولب

 أيام تمر وأغفل حوادث  ما قبل الشّباب وبعده تدارك

  كأنّه الوقت بين الورد والقرب  صر وقتاً كان بينهماكان أق ما
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  .تقرب الليلة، ترد املاء يف صبيحتها

إن الوقت بينهما كان قريباً حىت كأن الصغرية ماتت عشية، والكربى ماتت يف صبيحة تلك : املعىن
  .العشية، وكأن ما بينهما قدر ما بني القرب والورد من الوقت

  فحزن كّل أخي حزٍن أخو الغضب  ربك باألحزان مغفرةً جزاك

لكيال : "قال اهللا تعاىل. جزاك اهللا تعاىل مغفرة ذا احلزن الذي أصابك، فهو نوع من الذنب: يقول
كُما فَاتلَى ما عوأْسو" ت" :كُمابالَ ما أصو كُما فَاتلَى موا عنزحالَ تما : واحلزن" ِلكَيأخو الغضب؛ أل

: هو سخط فعل من هو فوقك، والغضب: فاحلزن: احد، وإمنا يفترقان من جهة الرتبةمن أصل و

  .سخط فعل من هو دونك؛ ألنه غضب ملا نال منه الدهر

  بما يهبن وال يسخون بالسلب  نفر تسخو نفوسكم وأنتم

لدهر إن حزنك إمنا هو غضب على الدهر وأنفة من أن ا: إن احلزن أخو الغضب: يقول بياناً لقوله
قدر على غضبك على أختك، ألنك وقومك تسخون باملال عند السؤال، وال تعطون عند املقابلة 

  .واالستيالء

  محّل سمر القنا من سائر القصب  من ملوك النّاس كلّهم حللتم

  .يقول فضلكم على سائر امللوك، فضل الرماح على ما سواها من القصب

  بن كسرن النّبع بالغربإذا ضر  تنلك اللّيالي إن أيديها فال

: شجر صلب تتخذ منه القسي، ومنبته يف رءوس اجلبال، وما ينبت يف سفح اجلبال فهو: النبع

الشوحط ومجيعها شجرا واحدة واختلفت أمساؤها الختالف : الشريان وما كان يف احلضيض فهو
  .شجر ضعيف يشبه شجر اخلالف: منابتها والغرب

هر، فإن أحداً ال يقدر على دفعها، فمىت شاءت الليايل قهرت القوى ال أصابتك حوادث الد: يقول
  .بالضعيف، والعزيز بالذليل، واألصيل بالدخيل، وضرب النبع والغرب مثال

  فإنّهن يصدن الصقر بالخرب  يعن عدواً أنت قاهره وال

  .ذكر احلباري ومجعه خربان: اخلرب

 يدك، ذليال يف جنبك؛ فإا إن أعانته عليك قهرك، وإن ال أعانت الليايل عدواً لك مقهورا يف: يقول
 - مع ضعفه - باخلرب - مع قوته -كان أضعف منك شوكةً فإا لو أرادت أن تصيد الصقر 
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وال يعز عدواً أي الليايل ال أعزت : وال يعز عدو أي ال عز عدوك وروى: وروى. المكنها ذلك
  .عدواً

 تينك في الحالين بالعجبأ وقد  وإنه سررن بمحبوٍب، فجعن به

العجب أا سرتك : وقيل: إن الليايل جتمع بني املسرة واملصيبة، ومها ضدان وهذا من العجب: يقول
  .حبياة املرثية مسرةً عظيمة، وفجعتك مبوا فجيعة عظيمة

  .إا سرت من غري علة، وفجعت من غري علة: وقيل

  غير محتسبوفاجأته بأمٍر   وربما احتسب اإلنسان غايتها

  .أي غاية الليايل: غايتها

رمبا حسب اإلنسان لنفسه غاية أحداث الليايل، وأن يعيش دهراً طويال فتفاجئه الليايل مبا مل : يقول
  .يكن يف حسابه

  وال انتهى أرب إالّ إلى أرب  قضى أحد منها لبانته وما

  .الغرض: وقيل األرب. احلاجة وكذلك األرب اإلربة: اللبانة

أن اإلنسان ما دام يف الدنيا ال يقضي منها وطره، وإن عاش دهراً طويال، ألن ورآء كل حاجة : عيني
  : حاجة أخرى، وهو كقول اآلخر

 له حاجةٌ ما بقي وتبقى  تموت مع المرء حاجاته

  إال على شجٍب، والخلف في الشّجب  النّاس حتّى ال اتّفاق لهم تخالف

  .أي هالك: باهلالك، وهو شجب وشاج: الشجب

إن الناس اختلفوا يف كل شيء، حىت ال يوجد منهم اتفاق إال يف املوت، فإم اتفقوا على كونه : يقول
  .ومع ذلك اختلفوا فيه

  تشرك جسم المرء في العطب: وقيل  تخلص نفس المرء سالمةً :فقيل

  .هذا تفسري للخالف يف املوت

إن اجلسم ميوت والنفس : تلفوا فيه أيضاً، فقال قومأن الناس مع اتفاقهم على أنه كائن، اخ: يعين
واهللا . متوت النفس مع اجلسم، وهذا قول أهل احلق: وقال آخرون. تبقى حية، وهو قول الفالسفة

  .أعلم باحلق

  أقامه الفكر بين العجز والتّعب  تفكّر في الدنيا ومهجته ومن
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ويف حال نفسه فيها، وأراد الوقوف على حقيقة من تفكر يف أحوال الدنيا وتقلبها بأهلها، : يقول
  .األمر، أتعب فكره وانقطع عاجزاً مل حيصل له علم بأحواهلا ومل يقف على حقيقة أمرها

 هدية مرةً - وهو بالعراق - وقال ميدح سيف الدولة، وقد أنفذ إىل أيب الطيب بعد جميئه من مصر 
  :  وثالث مئةبعد مرة، وماالً، وذلك يف شوال سنة اثنتني ومخسني

 أهوى وقلبك المتبول أنا  !ما لنا كلّنا جوٍى يا رسول ؟

املستهام يف اهلوى، كأنه أصيب بنبل، ام رسوله : واملتبول. احلزن: أي حزين، واجلوى: جو
  .مبشاركته إياه يف حبه

  !  احملزون يا رسول ما لكل واحد منا حزين حبب هذه اجلارية ؟ ومل أنا العاشق وقلبك املستهام: يقول

  غار منّي وخان فيما يقول  عاد من بعثت إليها كلّما

كلما عاد رسويل من عندها وجدت فيه احلسد علي، والغرية من مراسليت ومواصليت، وخان : يقول
  .فيما يؤديه من املراسلة

  ها، وخانت قلوبهن العقول  بيننا األمانات عينا أفسدت

وخانت العقول قلون، ونسب القلوب إىل : علها أيضاً، والتقديرالكناية يف قلون للعقول وخان ف
  .العقول؛ ألا حملها

إن عينيها أفسدت ما بيننا من األمانات، فكل من ينظر إىل عينيها عشقها وغلبه اهلوى على : يقول
حفظ األمانات فخان فيما يؤديه من الرساالت، وخانت العقول قلوب أصحاا، من حيث مل تصور 

  .لوب وجوب حفظ األمانة وحسنت للقلوب الغدر واخليانةللق

  ق إليها والشّوق حيث النّحول  ما اشتكيت من ألم الشّو تشتكي

والشوق : تشتكي احملبوبة من الشوق مثلما اشتكيت، مث عرض بتكذيبها يف شكواها فقال: يقول
ل ال يفارق االشتياق، أي لو كانت تشتاق كما زعمت لنحلت كما حنلت؛ ألن النحو: حيث النحول

  .فلما مل تنحل دل ذلك على خالف ما تدعيه

لكّل عيٍن دليل فعليه  وإذا خامر الهوى قلب صب 

إذا خالط اهلوى قلب صب، ظهرت عليه أماراته، فكل عني رأته استدلت ذه األمارات على : يقول
  .ما يف قلبه من أمل الشوق
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  جوه حاٌل تحولم فحسن الو  زودينا من حسن وجهك ما دا

  .أي تنتقل وتزول: وحتول. أي ما ثبت: ما دام

  .متعينا بالنظر إىل حسن وجهك، ما دام احلسن معك، فإنه يزول وال يدوم: يقول

 فإن المقام فيها قليل يا  وصلينا نصلك في هذه الدن

  . تزولصلينا ما دمنا يف الدنيا؛ فإا دار زوال، واملقام فيها قليل، ففي قريب: يقول

  ن فيها كما تشوق الحمول  رآها بعينها شاقه القطّا من

  .األمحال: املقيمون واحلمول: القطان

من رأى الدنيا بعني الدنيا، كما هي عليه، متىن املقام فيها، كما يتمىن العاشق املقام مع أمحال : يقول
  .املعشوق

نيا ووقف على حقيقتها علم أن املقيم فيها معناه أن الناس يف الدنيا على سفر، فمن نظر إىل الد: وقيل
كالراحل عنها، فكما جيزع لفراق أصحاب احلمول ويشتاق للمحتملني، كذلك أيضاً جيزع 

  : للمقيمني، ويشتاق إليهم، فإم عن قريب راحلون ومثله

 دار البلى وأوائله أواخره  وفارقتهم والدهر هام لفرقٍة

 من القناة الذّبول فحميد  تريني أدمت بعد بياٍض إن

  .وهي محرة تضرب إىل السواد. أي مال لونه إىل األدمة: أدم يأدم

إن كانت األسفار لوحت وجهي، فليس ذلك بعيب، وإن كان عيباً يف سواي، بل هو وصف : يقول
  .حممود؛ لداللته على طليب ملعايل األمور، كما أن الذبول حممود يف القناة، وإن كان مذموماً يف غريها

  عادة اللّون عندها التّبديل  على الفالة فتاة صحبتني

  .أراد بالفتاة الشمس؛ ألن الدهر ال يؤثر فيها، فكأا كل يوم جديد

  .صحبتين يف الفالة الشمس اليت عادا أن تغري األلوان، فغريت لوين وأورثتين األدمة: يقول

  .أن الذي غري لوين طول األسفار ومالزمة القفار: يعين

 منها من اللّمي تقبيل بك  ترتك الحجال عنها ولكنس

  .مسرة تعلو الشفة: اللمي

إن الشمس مل تغري لونك؛ ألن احلجال سترتك عنها وإن على شفتك مسرة تشبة لوين : يقول حملبوبته
  .فكأن الشمس قبلت شفتك، فهذه السمرة فيها من تقبيل الشمس إياك
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  كما العطبولت وزادت أبها  مثلها أنت لوحتي وأسقم

  .الناعمة اجلسم الطويلة العنق: إذا غريته وسفعت وجهه والعطبول: لوحت الشيء بالنار

    

أنت مثل الشمس حسناً وإساءة، فهي لوحتين وأنت أسقمتين، وكالكما دلت بالبهاء، : يقول
النعومة، زادت كما زادت عليها يف البهاء و: يعين. وأاكما زادت يف اإلساءة والتأثري، وهي العطبول

  .يف اإلساءة إيل والتحول

  أطويٌل طريقنا أم يطول ؟  أدرى وقد سألنا بنجٍد نحن

  .أفعل التفضيل من دريت: أدرى

حنن أعلم بطريقنا هل هو طويل على احلقيقة، أم يطوله الشوق إىل املقصود، أو العوائق من : يقول
لك، وإن كنا نسأل عن الطريق ونستخرب رغبيت إىل غري املقصود، من امللوك ومن املرض وغري ذ

  .الركبان عن املسافة بيين وبينه

 من رده تعليل وكثير  وكثير من السؤال اشتياقٌ

أنا أسأل عن حال الطريق مع علمي ا؛ اشتياقاً إىل املقصود، وكثري من السؤال يكون من : يقول
أي رمبا رد يف جواب : ده تعليلوكثري من ر: وقوله. فرط االشتياق، ال عن جهل وطلب معرفة

قد : السائل ما ليس باجلواب، وإمنا هو تعليل وتطييب لنفس السائل، كقولك ملن سألك عن مكان
  .أي وكثري من رد جوابه، مث حذف املضاف: واهلاء يف رده للسؤال. بلغته ومل يبق إال يسري

  ب وال يمكن المكان الرحيل  أقمنا على مكاٍن وإن طا ال

وإن املكان ال . أي واهللا ال أقمنا على مكان وإن طاب ذلك املكان: قمنا جواب قسم حمذوفال أ
  .ميكنه الرحيل معنا إىل سيف الدولة

  .يطمع سيف الدولة بالرجوع إليه

واهللا ال أقمت ببلد وإن طاب يل، إال أن يرحل معي إليك، فكما أنه ال ميكنه الرحيل كذلك ال : يقول
  .ال أقمنا على مكان غري متمكن من الرحيل معنا: للحال، كأنه قالأقيم عليه، والواو 

  .ال يفضض اهللا فاك: مبعىن الدعاء كقولك: ال أقمنا: وقيل

 قصدنا وأنت السبيل حلب  :كلّما رحبت بنا الروض قلنا
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 كلما نزلنا روضة فرحبت بنا كي نرتل عليها، أي أظهرت لنا حسنها وخضرا وطيب مكاا،: يقول

  .حلب قصدنا، وأنت طريقنا إليها: فجعل ذلك مبرتلة البشر منها، والترحيب للمقام فنقول هلا

  .أراد رحب بنا أهل األرض: وقيل

 وإليها وجيفنا والذّميل  فيك مرعى جيادنا والمطايا

  .كالمها سري سريع: الوجيف، والذميل

نا إىل حلب، وأنث الروض؛ ألا وأنت طريقنا ومرعى خيلنا وإبلنا، ومسري: وقلنا للروض: يقول
  .مجاعة الروضة

ون باألمير كثيرواألمير الّذي بها المأمول  والمسم  

أي حبلب، هو الذي يرجى فضله : األمراء من حيث االسم يف الدنيا كثري، واألمري الذي ا: يقول
  .ويؤمل نائله

 مقابلي ال يزول ونداه  الّذي زلت عنه شرقاً وغرباً

مري املأمول الذي بعدت عنه، وسافرت شرقاً وغرباً، وعاؤه مقابل يل حيثما كنت فهو ال األ: يقول
  .يفارقين

  كّل وجٍه له بوجهي كفيل  أينما سلكت كأنّي ومعي

  .أي كل ناحية وجهة من األرض

  .نداه معي أينما توجهت، حىت كأن كل مكان كفيل له بوجهي، حىت يوصلين إليه: يقول

 العذول والمعذول ففداه  لنّدى زاد سمعاًوإذا العذل في ا

إذا مسع العذل أحد يف اجلود، مسع عذله أو مل يسمعه، ففدى اهللا سيف الدولة كل عاذل، فإنه : يقول
  .ال يصغي إىل عذل عاذل

  نعم غيرهم بها مقتول  تحييهم من يديه ومواٍل

 أصحابه وعبيده فداًء له، فإم إمنا يعين جعل اهللا: ففداه العذول واملعذول: عطف على قوله: وموال
معناه أنه يهبهم املال واخليل، ويعطيهم األسلحة فيقتلون ا : غريهم ا مقتول: وقوله. يعيشون بنعمه

  .أعداءهم

  .معناه يقتل أعداءه فيغنم أمواهلم، ويهبها أولياءه فيحييهم ا: وقيل

  ودالص زغفٌ وسيفٌ صقيل  فرس سابق ورمح طويٌل
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نعم اليت تقدم ذكرها : اللينة اللمس، وهذا بدل من قوله: والزغف. الدرع الرباقة: الدالص
  .وتفسريها

  تلك الغيوث، هذي السيول: قال  صبحت ديار عدو كلّما

هذه : اخليل والسالح واملوايل واألصحاب ديار عدو قال العدو: كلما صبحت نعمه اليت هي: يقول
  .مواليه وسالحه: سيف الدولة وبالسيول: وأراد بالغيوثالسيول من تلك الغيوث، 

  .أم إمنا قدروا على أعدائهم بسيف الدولة، كما أن السيف يكون من املطر: يعين

أنه وهبين هذه : واملعىن. ما وهبه أليب الطيب: والسيول. هي عطايا سيف الدولة: الغيوث: وقيل
تلك العطايا اليت هي كاألمطار تتولد منها : ال العدواألشياء فمىت قصدت ذه األجناس ديار العدو ق

  .هذه السيول

    

  كم عنه كما يطير النّسيل  تطاير الزرد المح دهمته

  .واهلاء يف دمهته للعدو. الوبر الساقط عن البعري: النسيل

دمهت العدو خيل سيف الدولة ومواليه فجأة، فكانت تضربه فتطاير حلق الدرع عنه، كما : يقول
  .سقط الوبر عن البعري، فال تغنيه الدرعي

  ش ويستأسر الخميس الرعيل  الخيل خيله قنص الوح تقنص

  .القطعة من اخليل املتقدمة: الرعيل

خيله تصطاد خيول األعداء اصطياد الوحش، والرعيل من خيله، يأسر اجليش العظيم من : يقول
  .عسكر األعداء

  أنّه تهويللعينيه ل  وإذا الحرب أعرضت زعم الهو

  .أي قربت وظهرت: وأعرضت. ما ال حقيقة له: اخلوف العظيم، وكل أمر عظيم، والتهويل: اهلول

ليس يل : إذا عرضت لسيف الدولة احلرب مل يعبأ وهلا، بل يستحقرها، فكأن اهلول يقول: يقول
  .حقيقة، فال تبايل يب؛ ألين ويل ولست ول

  اعتّل فالزمان عليلوإذا   صح فالزمان صحيح فإذا

  .أحوال الزمان منوطة به، فاستقامة الزمان وصحته باستقامة أمره، وصحته وعلته، باعتالله: يقول

 من نثاه وجه جميل فيه  وإذا غاب وجهه عن مكاٍن
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  .يف اخلري خاصة: يف اخلري والشر والثناء: النثاء

  . مناب وجههإذا غاب وجهه عن مكان، ناب عنه ذكره اجلميل فيه: يقول

  سيفه دون عرضه مسلول  إالّك يا علي همام ليس

  .إال إياك لكن هذا جائز: األوىل أن يقول

  .ليس أحد من امللوك يذب عن عرضه بسيفه غريك يا سيف الدولة: يقول

  !وسراياك دونها والخيول ؟  ال يأمن العراق ومصر كيف

ذب عنهم بسراياك اليت تبعثها إىل الروم، وقتالك وأنت ت! كيف ال يأمن من امللوك العراق ومصر ؟
  .هلم

 السدر خيلهم والنّخيل ربط  لو تخرمت عن طريق األعادي

رفع ألن فاعل ربط والنخيل معطوف عليه ومعناه أمسك السدر خيلهم إذا ربطت إليه : السدر
  .وخترمت مبعىن عدلت

طريقهم، لدخلوا العراق ومصر، لو عدلت عن طريق األعادي الذين هم الروم وخليت : يقول
  .ولربطوا خيلهم يف السدر والنخيل، وإمنا خصهما ألما ليسا يف ديار الروم

 أنّه الحقير الذّليل فيهما  ودرى من أعزه الدفع عنه

  .فيهما أي يف العراق ومصر

قري الذليل، لو احنرفت عن طريق الروم، لعلم من صار عزيزاً بالعراق ومصر بدفعك عنه أنه احل: يقول
  .وأن عزه مبدافعتك عنه وهذا تعريض باخلليفة، وكافور

  فمتى الوعد أن يكون القفول ؟  طول الحياة للروم غاز أنت

  .نصب على الظرف: طول

  ! أنت طول عمرك تغزو الروم، فمىت ترجع إىل قوم آخرين أو مىت تستريح من التعب ؟: يقول

وم خلف ظهرك روموسوى الر  جانبيك تميل ؟فعلى أي  

سوى الروم روم أخر من البوادي واألعراب، فإم مبرتلة الروم، فعلى أيهما متيل، ألنك قد : يقول
  .متل من احلرب والقتال

  .إمنا عىن بذلك عضد الدولة حيرضه على ايء إىل العراق ومقاتلته إذ كان بينهما عداوة: وقيل

   القنا والنّصولك وقامت بها  النّاس كلّهم عن مساعي قعد
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عجز الناس أن يسعوا مثل سعيك، فقامت مبساعيك الرماح والسيوف فهي تعينك على : يقول
  .مساعيك

  كالّذي عنده تدار الشّمول  الّذي عنده تدار المنايا ما

  .ما للنفي

مر ليس امللك الذي تدار عنده املنايا ويشتغل باحلروب والقتال، كامللك الذي تدار عنده اخل: يقول
  .ويشتغل باللهو واللعب والشرب، عن االجتهاد يف احلرب والقتال

 بأن أراك بخيل وزماني  لست أرضى بأن تكون جواداً

  .ال أرضى بأن تبعث إيل اهلدايا وأنا متأخر عنك، وزماين يبخل علي برؤيتك ومينعين مشاهدتك: يقول

  مرتعى مخصب وجسمي نحيل  البعد عنك قرب العطايا نغّص

كدر بعدي عنك ما تبعثه إيل من العطايا، فمربعي خصيب بعطاياك وجسمي حنيل للوعة : قولي
  .الشوق إىل لقياك

 نيٌل فأنت المنيل وأتاني  إن تبوأت غير دنياي داراً

  .أي سكنت: تبوأت

عطاياك تصل إيل بكل مكان توجهت إليه فلو خرجت من الدنيا وسكنت داراً غريها مث وصل : يقول
  .رب والنيل لكنت أنت املعطي لذلك الربإيل ال

  ألف كافوٍر ولي من نداك ريفٌ ونيل إن عشت لي  عبيدي من

    

 وهو -ما أحدق بسواد العراق وأشرف عليه من جند، والريف أيضا رستاق مصر وقراها : الريف
 أيضاً ر ر مصر، وهو:  وهو ما كان حتت النيل، وما كان فوقه الصعيد، والنيل-املراد ها هنا 

  .بالعراق جاء من الفرات، ويسقي سواد الكوفة

إن عشت يل أعطيتين من املال ما أشتري به من املماليك، وأمسي ألفاً منهم كافوراً، وحصل يل : يقول
  .أي متلك مصر كلها وب يل ما على النيل من ريفه: من جهتك ريف ونيل

  لخبولمن دهته حبولها وا  أبالي إذا اتّقتك المنايا ما

  .الفساد: الدواهي واخلبول: احلبول

  .إذا سلمت من املنايا فال أبايل مبن أصابته املنايا، فإنك عوض عن كل هالك: يقول
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وورد املستنفرون من الثغور على سيف الدولة، يذكرون إحاطة الدمستق وجيوش النصرانية 
ة علة عرضت له، فربز للوقت وسار، بطرسوس واستسالم أهلها إن مل يغاثوا، أو يبادروا، وكان يف بقي

وكان الدمستق قد شحن الدرب الذي يلي الثغور والشام بالرجال، فلما اتصل بالدمستق خربه أفرج 
عن منازلة طرسوس، وويل على عقبه قافالً إىل بلده ومل يظفر بشيء، وبلغ اخلرب أبا الطيب وكتب إليه 

  .ة ثالث ومخسني وثالث مئةسن. سيف الدولة كتاباً يستدعيه فأجابه يف شوال

  فسمعاً ألمر أمير العرب  الكتاب أبر الكتب فهمت

أي : طوعاً وابتهاجاً وأبر الكتب: نصب على املصدر، وكذلك يف البيت الذي يليه، وهو قوله: مسعاً
  .أبلغ الكتب وأصدقها يف الرب باملكتوب إليه: وقيل. أصدقها

  عل عما وجبوإن قصر الف  له وابتهاجاً به وطوعاً

أي مسيع مطيع ألمرك، وإن : الفرح، واهلاء يف به وله للكتاب، وجيوز أن يكون ضمري األمري: االبتهاج
  .كنت مقصراً عن واجب حقك

  .معناه أنا مطيع لك، وإن كنت مقصراً يف حقي: وقيل

  وإن الوشايات طرق الكذب  وما عاقني غير خوف الوشاة

  .أي ما منعين: ما عاقين

ما منعين من خدمتك وقصدي إليك إال ما سعى يب إليك السعاة من السعايات، وأنواع : وليق
الوشايات، فكانوا يغرونك يب وباإلساءة إيل، والوشايات طرق الكذب يعين إم إذا وشوا كذبوا، 

  .وزادوا، فالوشايات ال بد هلا من الكذب والزيادة

  بوتقريبهم بيننا والخب  وتكثير قوٍم وتقليلهم

  .السري السريع، وعىن ا ها هنا السعاية: التقريب؛ ضرب من سري الفرس، واخلبب

إمنا منعين من خدمتك قول الوشاة، وتكثريهم قوهلم مرة، وتقليلهم أخرى، وتقريبهم وختببهم : يقول
  .أم يستعملون كيدهم من كل وجه: يعين. يف اإلفساد بيين وبينك

   قلبه والحسبوينصرني  كان ينصرهم سمعه وقد

إنه كان يسمع من الوشاة ما يقولون، وهذا ينصرهم، ولكن كان قلبه وكرمه معي، ألنه مل : يقول
  .يصدقهم على قوهلم، فهذا كان نصرة يل

  وال قلت للشّمس أنت الذّهب  قلت للبدر أنت الّلجين وما
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الشمس إذا شبهت مل أنقص من مدحك شيئاً، كما ينقص من البدر إذا شبه بالفضة، و: يقول
  .بالذهب، حىت تغريهم يب وتغضب علي

  ويغضب منه البطيء الغضب  منه البعيد األناة فيقلق

البعيد األناة : ما قلت له ما يوجب نقصاً له حىت يقلق ويضطرب مع حلمه وأناته ومعىن قوله: يقول
ه، حىت يغضب البطيء بعيد الغور أي ما قلت شيئاً ينكر: هو متام احللم وغاية الرفق، كما يقال

  .سيف الدولة: الغضب، وأراد بالبعيد األناة والبطيء الغضب

  وال اعتضت من رب نعماي رب  القني بلد بعدكم وما

القين : ويقال. ما أعجبتين وما حبستين: دخلت املدينة فما القتين، أي: يقال. أي حبسين: ما القين
إذا حركتها ليعلق ا املداد، ويقال : سر الالم وضمهالقت الدواة ولقتها بك: وأالقين، ومنه قوهلم

رباً ألن : من رب نعماي رب يف موضع النصب، وكان من حقه أن يقول: وقوله. للكرسفة الليقة
املنصوب املنون إذا وقف عليه أبدل التنوين ألفاً، ولكنه أجراه جمرى املرفوع وارور يف إسقاط 

 يف القافية، وخفف الباء أيضاً؛ ألن احلرف املشدد إذا وقع حرف التنوين يف الوقف، ومثل هذا جائز
  .الروى خفف

: وخاطبه خبطاب اجلمع. ما حبسين بلد منذ فارقتكم، وال وجدت من مجيع امللوك عوضاً عنكم: يقول

  .تعظيماً له وتفخيماً لقدره

 أنكر أظالفه والغبب د  ومن ركب الثّور بعد الجوا

  .دىل حتت حلقهما ت: غبب الثور وغبغبه

    

من ترك الفرس اجلواد وركب الثور، ومثله قول خداش : لو اعتضت منه ملكاً غريه، كنت مثل: يعين
  : بن زهري

  على الحمار وخلّى صهوة الفرس  أكون كمن ألقى رحالته وال

 ذكر بعٍض، بمن في حلب فدع  وما قست كّل ملوك البالد

  .يف حلبما قست كل ملوك البالد مبن : التقدير

  ! أنا ال أقيس به مجيع امللوك، فكيف أقيس به بعضهم ؟: املعىن

  لكان الحديد وكانوا الخشب  كنت سميتهم باسمه ولو
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  .مجع خشبة: اخلشب

ولو مسيتهم باسم سيف ! كيف أقيس به غريه من امللوك؛ وهم إىل جنبه كاخلشب من احلديد ؟: يقول
  .ا هم سيوف خشبالدولة، لكان هو سيفاً حديداً، وكانو

  ء أم في الشّجاعة، أم في األدب ؟  الرأي يشبه، أم في السخا أفي

أنه : يعين! يف أي شيء من مناقبه يشبهونه يف رأيه ؟ أم يف سخائه ؟ أم يف شجاعته ؟ أم يف أدبه: يقول
  .أفضل منهم يف هذه األوصاف

  كريم الجرشّي، شريف النّسب  االسم، أغر اللّقب مبارك

  .النفس: جلرشيا

أي مشهور اللقب، : أغر اللقب: وقوله. هو مبارك االسم، ألن امسه علي والعلو حمبوب مبارك: يقول
ألنه إذا قيل سيف الدولة عرف يف اآلفاق، وهو كرمي النفس، شريف النسب؛ ألنه من العرب وآباؤه 

  .األمراء

 ويخلع مما سلب قناه،  أخو الحرب، يخدم مما سبى

قناه، وأسند الفعل إليه، ألنه : وفاعل سيب.  قولك أخدمت الرجل، إذا أعطيته خادماً خيدمهمن: خيدم
  .يستعان به على السيب

هو أخو احلرب أي عارف ا، كما يعرف األخ أخاه، أو حيبها كما حيب األخ أخاه، أو مالزم : يقول
، مث يهبها ألصحابه، وخيلع هلا ونشأ معها كما ينشأ األخ مع أخيه، وهو يسيب اجلواري والغلمان

  .عليهم مما سلب من أعدائه

  فتى ال يسر بما ال يهب  حاز ماالً فقد حازه إذا

  .إذا حاز املال ومجعه واستفاده، فإمنا حيوز للهبة، وهو الفىت الذي ال يسر مبا ال يهب: يقول

  صالة اإلله وسقي السحب  ألتبع تذكاره وإنّي

  .صلى اهللا عليه وسقى دياره وربوعه: ه بالصالة والدعا بالسقيا، فيقولإذا ذكره عقب ذكر: يقول

  وأقرب منه نأى أو قرب  وأثني عليه بآالئه

إمنا أشكر نعمه إذا ذكرته، وأمدحه مبآثره وأقرب منه باحملبة واملواالة سواء كان قريبا مين أو : يقول
  .بعيداً

  فأكثر غدرانها ما نصب  فارقتني أمطاره وإن
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  .هلاء يف غدراا لألمطارا

  .إن بره وإن كان قد انقطع فبقيتها عندي مل تنفذ: يقول

  ويا ذا المكارم ال ذا الشّطب  سيف ربك ال خلقه أيا

  .يا سيف ربه باختالس كسرة اهلاء، ويا سيف ربك: جيوز

وهي . طبذا الش: ذا املكارم أوىل من أن تسمي: أنت سيف اهللا ال سيف اخللق، وأن تسمي: يقول
  .الطرائق اليت يف السيف

  وأعرف ذي رتبٍة بالرتب  ذي همٍة همةً وأبعد

  .نصب على التمييز: ومهةً. يا أبعد ذوي اهلمم وأعرف ذوي الرتب، وأقام الواحد مقام اجلماعة: أراد

  .ةيا من مهته أبعد من مهة كل صاحب مهة، ويا من هو أعلم بالرتب من كل من له رتبة ومرتل: يقول

  وأضرب من بحساٍم ضرب  من مس خطّيةً وأطعن

  .يا من هو أحذق الناس بالطعن والضرب: يقول

  .أنت أعرف احلاملني للرمح بالطعن، وأضرب الضاربني بالسيوف وأقام الواحد مقام اجلمع: واملعىن

  فلبيت والهام تحت القضب  اللّفظ ناداك أهل الثّغور بذا

حني أتى . يا سيف ربك وما بعده: ذا اللفظ، وهو ما تقدم من قولهناداك أهل الثغور : يقول
  .الدمستق على ثغورهم، فلبيتهم وأجبتهم وخلصتهم بعد ما صارت رءوسهم حتت سيوف الروم

  فعين تغور وقلب يجب  يئسوا من لذيذ الحياة وقد

  .إذا خفق: ووجب القلب. إذا دخلت يف الرأس: غارت العني

  .عد أن انقطع رجاؤهم من احلياة وأشرفوا على اهلالكأعنتهم ب: يقول

 إن علياً ثقيٌل وصب :ة  وغر الدمستق قول الوشا

  .هو الذي جيد األمل: ناحل اجلسم، وقيل: الوصب

  اغتر الدمستق خبرب علتك، وقدر أنك ال تقدر على نصرة أهل الثغور وصيانتهم : يقو

   ركبإذا هم وهو عليٌل  وقد علمت خيله أنّه

  .اهلاء يف خيله قيل للدمستق

أا تعلم أن سيف الدولة مع علته، لو هم بالركوب لركب؛ ملا شاهدت منه فيما مضى من : واملعىن
  .احلروب
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  .أراد به أن خيل سيف الدولة علمت ذلك: وقيل

  طوال السبيب قصار العسب  أتاهم بأوسع من أرضهم

 مجع العسيب، وهو العظم الذي ينبت عليه الذنب، :والعسب. شعر العرف والذنب: السبيب
  .ويستحب يف الفرس طول شعر ذنبه، وقصر عسيبه

أتى الدمستق أهل الثغور خبيل، موضعها من األرض أوسع من أرضهم، ونصب طوال وقصار : يقول
  .على احلال

  وتبدو صغاراً إذا لم تغب  الشّواهق في جيشه تغيب

غيب يف جيش الدمستق لكثرته، فإن ظهرت اجلبال ومل تغب تبدو كانت اجلبال الشواهق ت: يقول
  .صغاراً

  إذا لم تخطّ القنا أو تثب  تعبر الريح في جوه وال

إذا جاوزم، وهو فعل الريح، وتثب : اهلاء يف جوه للجيش وإذا مل ختط القنا هو من ختطيت القوم
  . مل ختطإذا: عطف عليه والقنا يف موضع النصب، ألنه مفعول قوله

ال تقدر الريح أن تنفذ يف جو هذا اجليش إال أن ختطت القنا وجاوزته، أو وثبت من فوقه، وإال : يقول
  .مل ميكنها أن تنفذ يف جوه

  وأخفت أصواتهم باللّجب  مدنهم بالجيوش فغرق

ب إن الدمستق مأل مدن الثغور خبيله، حىت غرقت يف جيوشه، وأخفى أصوات أهل املدن بلج: يقول
  .جيوشه

  وأخبث به تاركاً ما طلب  فأخبث به طالباً قتلهم

ما أخبثه حني جاء يقاتل املسلمني، وما أخبثه حني هرب وانقاد للعار : يقول! أي ما أخبثه يف احلالني ؟
  .والضيم، فهو يف كال احلالني خبيث وطالبا وتاركاً نصب على احلال

  بوجئت فقاتلهم بالهر  فقاتلهم باللّقاء نأيت

ملا بعدت عن أهل الثغور، قصدهم الدمستق ولقيتهم، فلما جئت هرب وتركهم، فكان هذا : يقول
  .قتاله

  وكنت له العذر لما ذهب  له الفخر لما أتى وكانوا
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  .أي أهل الثغور: وكانوا

له ال كان أهل الثغور فخراً للدمستق ملا أتى ألنه كاد يقهرهم وملا ذهب كنت له العذر، ألن مث: يقول
  .يقاومك

  ومنفعة الغوث قبل العطب  سبقت إليهم مناياهم

  .مصدر أغاثه إذ أنقذه: الغوث

والغوث إمنا ينفع قبل . سبقت إليهم قبل وصول هالكهم إليهم، فأغثتهم قبل أن يهلكوا: يقول
  .اهلالك، وأما بعده فال فائدة فيه

  ولو لم تغث سجدوا للصلب  لخالقهم سجدا فخروا

ملا أغثت أهل الثغور سجدوا هللا تعاىل شكرا، وبقوا على اإلسالم، ولو مل تنصرهم ألجلأهم : يقول
  .الكفار أن يسجدوا للصلب

  وكشّفت من كرٍب بالكرب  ذدت عنهم ردى بالردى وكم

وكشفت الغم عنهم بالغم الذي ! كم مرة دفعت اهلالك عن أهل اإلسالم؛ بإهالك أعدائهم ؟: يقول
  .أعداءهمأوقعت فيه 

  يعد معه الملك المعتصب  زعموا أنّه إن يعد وقد

  .املتوج: املعتصب

  .إن الناس زعموا أن الدمستق إذا عاد إىل الثغور عاد معه ملكهم األعظم، صاحب التاج: يقول

يعد معه امللك املعتصب والعود إمنا يكون بعد البدء، وامللك مل يكن قصدهم قبل : مل قال: ومىت قيل
  ".أو لَتعودنَّ يف ِملَِّتنا: "قد جاء العود يف معىن االبتداء كما قال اهللا تعاىل: قيل لهذلك ؟ 

يعد معه فعل الدمستق، ومعه امللك املعتصب يف : إن هذا االعتراض غري متوجه؛ ألن قوله: وقيل
رجع إىل أي يعد ومعه امللك وهذه الواو، حتذف إذا كان يف احلال ضمري ي: موضع نصب على احلال

  .صاحبها وامللك على هذا يرفع باالبتداء، وعلى الوجه األول يرتفع لفعله

إن يعد يف معىن االبتداء، وحسن ذكره ها هنا لتعلقه باألول، فيكون قد أجرى عليه لفظاً : وقلت
: يتعلق به، إذ ال شك أن العود األول على حقيقته، فلما تعلق الثاين به أجرى جمراه، كقوله تعاىل

  ".وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها"

 وعندما أنّه قد صلب  ويستنصران الّذي يعبدان
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زعموا أن الدمستق وامللك يرجعان ويطلبان النصرة ممن يعبدانه، وهو املسيح عليه السالم، : يقول
 ويف اعتقادمها أنه قد صلب، فكيف يقدر أن يدفع عنهم القتل، وهو مل يقدر على أن يدفعه عن

  .يتعجب من عقول النصارى وفساد اعتقادهم! نفسه 

  ! فيا للرجال لهذا العجب  ما ناله عنهما ويدفع

  .الالم األوىل مفتوحة؛ ألا الم االستغاثة للمدعو، والثانية مكسورة؛ ألا الم املتعجب منه املدعو إليه

فلو قدر ! من القتل يف اعتقادمها أي كيف يدفع عنهما ما ناله . أنه يتعجب من قول النصارى: واملعىن
    ! لدفع عن نفسه 

 إما لعجٍز وإما رهب ن  أرى المسلمين مع المشركي

أعجزوا ! أراهم معهم وال أدري ألي علة ؟: فقال! كأنه كان قد انضم طائفة من املسلمني إىل الروم 
صارى وصدقوهم يف زعمهم أن املعىن أن املسلمني قد وافقوا الن: وقيل! عن قتاهلم ؟ أو خافوا منهم 

  .املسيح ينصرهم وذلك إما لعجز عنهم أو خلوف منهم

  قليل الرقاد كثير التّعب  مع اهللا في جانٍب وأنت

  .أنت مع أمر اهللا وطاعته، قليل النوم، حلفظ الثغور كثري التعب، إلدامة احلرب: يقول

كل على اهللا، مستنصر به، غري مائل إىل إن املسلمني قد وافقوا النصارى على قوهلم وأنت متو: وقيل
  .قول النصارى يف استنصار املسيح عليه السالم

  ودان البرية بابٍن وأب  وحدك وحدته كأنّك

أنت تفردت بتحمل املشاق يف جماهدة الكفار، حىت كأنك متفرد بالتوحيد، وسائر الناس اعتقدوا : يقو
  .النصرانية

  رت عليهم كئبإذا ما ظه  سيوفك في حاسٍد فليت

: ليت سيوفك بعد ظهورك على األعداء، تقتل كل حاسد حزين والتقدير على هذا البيت: يقول

  .سيوفك إذا ما ظهرت على األعداء يف حاسد كئب

  .معناه ليت سيوفك تقتل كل حاسد حيزن لظفرك باألعداء: وقيل

  وليتك تجزي ببغٍض وحب  شكاتك في جسمه وليت

  . يف جسم حاسدك، وليتك جتزي كل إنسان حبسب قدره يف بغضه وحبهليت علتك هذه: يقول

  .لو فعلت ذلك لكنت أحسن حاال من سائر الناس، ولو جزيت األعداء ببغضك ملا أبقيت أحداً: يعين
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  ك أضعف حظٍّ بأقوى سبب  كنت تجزي به نلت من فلو

  .ادين على حمبيت لكلو كنت جتزي كل أحد ببغض وحب، لنلت ما أمتناه من قتل من ك: يقول

  : وقال أيضا مبدح سيف الدولة

  وموضع العز منه فوق مقعده  اإلله على أعلى مقلّدة سيف

  .بل متمه ومل يرو عنه إمتامه: وقيل! مل يتممه أبو الطيب : املصراع الثاين قيل

  .وموضع العز منه فوق مقعده: وقيل إن متامه قوله

  .ألقيتها فال تنسبوها إيل: إنه قال: وقيل. يعترف ا املتنيبإن هذه اللفظة فوق مقعده مل : وقيل

وموضع الشرف من هذا السيف هو السماء، ال . سيف اهللا على أرفع رجل قلد السيف: واملعىن
  .موضع الذي يرى أنه مقعداً، أو املوضع الذي قعده

 إالّ اتّقاه بترٍس من مخلّده  ما اهتز منه على عضٍو يسيره

  .ضع اخللد، وهو القرطمو: املخلد

يقول ما حترك السف على عضو عدو، يريد أن يرمي به إال اتقاه ذلك اجلسم بأكثر من مطلوبه، وهو 
  .أن يترس موضع القرط من موخر عنقه

ته ذمفي بدٍر من حمد حامده  اإلله إليه من محب ما ذم  

يف هذه احلرب الذي صرب فيها سيف ذم اهللا تعاىل إىل سيف الدولة من أحبابه، جزعهم وذهلم : يقول
الدولة دوم، مثل ما ذم جل جالله من محده النيب صلى اهللا عليه وسلم من بعض أصحابه وأحبته يف 

  ".ولَقَد نصركُم اهللا ِببدٍر: "يوم بدر، ملا ذلوا وفزعوا بقوله تعاىل

 النّور منها في تردده تردد  شمس، إذا الشّمس القته على فرٍس

هو كالشمس فإذا قابلته الشمس وهو على فرس رد شعاعها إىل نفسها كثرة جوالن هذا : يقول
  .الفارس

  .أنه إذا ركب جبيشه حجب بالغبار نور الشمس: واملعىن

 يقبح إالّ عند سيده كالعبد  لم يقبح الحسن إالّ عند طلعته

. له كالعبد ال يقبح إال عند سيدهإن احلسن إذا رؤى حبضرته يفتضح حبسنه، ويقبح لكمال مجا: يقول

  كالعبد يقبح : وحذف ال من قوله

 يصدر العبد إالّ بعد مورده ال  قالت عن السير طب نفساً فقلت لها
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إين : كفاك ما سرت من الدنيا فأقم، فقلت هلا: أي قالت العاذلة أو احملبوبة أو غريمها، ممن يشفق عليه
وردت موردي، فكيف أصدر ؟ ألن الصدر بعد الورود، ما سرت بعد إىل من هو املقصود، وال 

  .حيسن ويكمل

 لها نهى كهله في سن أمرده  نفس تصغّر نفس الدهر من كبٍر

نفسه من كربها وعظمها تصغر نفس الدهر، والضمري يف الكهل يعود إىل النفس والضمري يف : يقول
  األمرد يعود إىل الدهر 

لم يولد الجود إالّ عند مولده  لم أعرف الجود إال مذ عرفت فتى 

  .منذ وقت مولده، فحذف للعلم به: يريد

  .أن اجلود يدور معه، ومل يكن قبل مولده جود فلما ولد هو وجد اجلود: واملعىن

  : وقال أيضاً فيه بديهاً

 الخالئق والعباد سمي خير  يا سيف دولة ذي الجالل ومن له

    

  .دولة اهللا تعاىل:  يف هذا املوضع قبيح، ألنه ال يقالإن عىن بذي اجلالل، اهللا تعاىل فهو

  .وإن عىن به اخلليفة فهو أشنع، ألن هذا الوصف ال يطلق على غري اهللا تعاىل

يا سيف الدولة من هو كذلك، يا مسي خري الربية وهو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا : يقول
  .وجهه

  عنها الجحفل الغربيفانصاع   انظر إلى صفّين حين أتيتها

  .تفرق: انصاع

  .فشبه املعركة بصفني. انكشف عنك العسكر من الغرب فازموا: يقول

 حتّى كأنّك يا علي، علي  فكأنّه جيش ابن حرٍب رعته

جيش اإلخشيد فهزمته حىت كأنك يا علي، علي بن أيب طالب أمري املؤمنني رضي اهللا : العسكر الغريب
  .عنه

   اجلزء الرابع

  الكافوريات وهي املصريات
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أن سيف الدولة : إن السبب الذي أوجب خروج أيب الطيب إىل مصر، ومدحه كافوراً األسود: قيل
كان يتلون عليه، وال يثبت معه على حال واحدة، ويصغي إىل قوم كانوا يغرونه به ويقعون فيه حسداً 

ب، فلم جيد بلداً أدىن إليه من دمشق له، فكثر األذى عليه من جهته فأمجع رأيه على الرحيل من حل
ألن محص من عمل سيف الدولة، فسار إليها حىت نزهلا، وا يهودي من أهل تدمر يعرف بابن ملك 

من قبل كافور، فالتمس منه املدح فثقل عليه، وغضب ابن ملك فكتب إىل كافور خيربه أن أبا الطيب 
ما :  فكتب إليه ابن ملك أن أبا الطيب قالعنده، وجعل كافور يكتب يف إرسال أيب الطيب إليه،

  .أقصده فإنه عبد، وإذا دخلت مصر فإمنا قصدي مواله فأحفظته كتبه

ونبت دمشق بأيب الطيب، فسار منها إىل الرملة، فحمل إليه أمريها احلسن بن عبيد اهللا بن طغج هدايا 
أله املدح فاعتذر إليه وخلع عليه، ومحله على فرس جواد مبركب ثقيل، وقلده سيفاً حملى، وس

  : باألبيات الرائية وهي قوله

  ترك مدحيك كالهجاء لنفسي

وأنه ! أترونه يبلغ إىل الرملة، وال يبلغ إلينا ؟: وقد تقدم ذكرها قبل هذا، واتصل به أن كافوراً يقول
 إليه، واجد عليه، مث كتب كافور من مصر إىل أيب الطيب يستدعيه إىل حضرته، فلم ميكنه إال املسري

  .يظن أنه ال يسومه سوم غريه، من منعه من التصرف يف نفسه

وكافور هذا عبد أسود خصى اليب مثقوب الشفة السفلى بطني، قبيح القدمني ثقيل اليدين، ال فرق 
  .رأيت أمةً سوداء تأمر وتنهي: بينه وبني األمة، وقد سئل عنه بعض بين هالل بالصعيد، فقال

صر، فلما قعد يف مركب راجعاً إىل بلد الروم واملسلمون ينظرون إليه قال ولقد كان رسول الروم مب
وسار، وويل كافور هذا أمر بين ! أعوزكم أبيض متلكونه أنفسكم ! ما أعرف أمةً أخس منكم : هلم

  .طغج عليهم، وملك ما كان يف أيديهم، واستملك العبيد، وأفسدهم على سادام

ر، يعرفون ببين عياش، حيمل هلم احلوائج من األسواق على وكان هذا األسود لقوم من أهل مص
مشتراه مثانية عشر ديناراً وكان ابن عياش يربط يف عنقه حبال إذا أراد النوم، . رأسه، وخيدم الطباخ

فإنه مل يكن ينتبه بالصياح فدخل إىل دار ابن طغج والناس ! فإذا طلب منه حاجته جذبه لسقوطه 
هذا : فقالوا! ويصفونه بصالبة القفا، فكان الغلمان كلما صفعوه ضحك ! ميدون أيديهم إىل رأسه 

األسود خفيف الروم؛ وكلموا صاحبه يف بيعه، فوهبه هلم، فأقاموه على الوضوء واخلالء، ورأى 
خماريق ابن طغج وكثرة كذبه، وما يتم لربه، فتعلم ذلك حىت ما يصدق يف حرف، وأخذ عنه وزاد 

  .يف غري مواضعه فاشتهر بهعليه، حىت وضع الكذب 
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ومات ابن طغج بدمشق وولده صغري، واألسود خيدمه، فأخذ البيعة على الناس عند موته، والناس 
يظنون أنه قد أمره بأخذها، وسار غلمانه يف الوقت إىل مصر، فاقتسموا الضياع، وكانوا ضعفاء 

  .فقراء، فاشتغلوا مبا يف أيديهم ال يصدقون أنه يبقى هلم

وهي أمة؛ ألنه عبد، ومتكن من الصىب واملرأة حىت ! األسود خبدمة الصيب ومالت إليه والدته وتفرد 
قرب من شاء وأبعد من شاء، ونظر الناس إىل هذا مع صغر مهمهم وخفة أنفسهم، فتسابقوا إىل 

وصار ! التقرب إليه، وسعى بعضهم ببعض عنده، حىت أن الرجل ال يأمن مملوكه وال ولده على سره 
ل عبد مبصر يرى أنه خري من سيده، وال تنبسط يد سيده عليه، وال يستبعد أن يصل إىل أضعاف ما ك

وصل إليه اخلصى، حىت ملك األمر على الصيب، وصار كل من معه عيناً عليه لألسود، فال يقدر أحد 
    ! أن يكلمه ويسلم عليه 

فمن كلمة أتلفه األسود، فلما ! نه كلمه إ: وإذا رآه بعض غلمان أبيه أو غريهم أسرع هاربا لئال يقال
كرب الصيب وتبني ما هو فيه، وجعل يبوح مبا يف نفسه يف بعض األوقات على الشراب، وكل من معه 

  .عني عليه، فقدم األسود فسقاه مساً فقتله، وخلت له مصر وهان عليه أخوه األصغر وغريه

نه إال املسري إليه، وظن أنه ال يسومه سوم فلما ورد كتاب األسود على أيب الطيب بالرملة، مل ميك
وهذه فعال األسود بكل حر له . من أخذ ماله، وإضعاف حاله، ومنعه من التصرف يف نفسه. غريه

حمل، حيتال عليه باملكاتبة واملواعيد الكاذبة، حىت يصري إليه، فإذا حصل عنده أخذ عبيده وخيله 
يشكو إليه ويبكي بني يديه وال يعينه على املقام، وال وأضعفه عن احلركة، ومنعه منها، وبقي مطرحا 

يأذن له يف الرحيل، وإن رحل عن غري إذنه غرقه يف النيل، وال يصفو قلبه إال لعبد، كأنه يطلب 
  .األحرار حبقد

فلما قدم عليه أبو الطيب اخلى له داراً ووكل به، وأظهر التهمة له، وطالبه مبدحه، وخلع عليه، ومحل 
  .اً من الدراهم وغريهاإليه آالف

فقال أبو الطيب ميدحه ملا وفد عليه يف مجادى اآلخرة سنة ست وأربعني وثالث مئة ويعرض بسيف 
  الدولة 

 المنايا أن يكن أمانيا وحسب  كفى بك داء أن ترى الموت شافيا

" كَفَى ِباِهللا شِهيداو: "كفاك داًء، وليست هذه الباء مثلها يف قوله تعاىل: الباء يف بك زائدة، والتقدير

ألن، ها هنا زيدت الباء على املفعول، ويف اآلية زيدت على الفاعل، والفاعل يف " وكَفَى بنا حاِسبني"
  .واألماين أصلها التثقيل، والتخفيف جائز. أن ترى وداًء نصب على التمييز: البيت قوله
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إذ املوت غاية ! وما تتمىن معه املوت  ! كفاك من الداء وأذية الزمان، ما تستشفى منه باملوت: يقول
  .الشدائد، فإذا متناه املرء فقد متىن كل شدة

  صديقاً فأعيا، أو عدواً مداجيا  لما تمنّيت أن ترى تمنّيتها

متنيت املوت، ملا متنيت أن ترى صديقاً خملصاً يف صداقته، أو عدوا مساتراً للعداوة فأعيا عليك : يقول
  . جتد إال صديقاً غري خملص وجدت عدوا مظهراً للعداوة، متنيت املوتوجود ذلك، فلما مل

 تستعدن الحسام اليمانيا فال  إذا كنت ترضى أن تعيش بذلٍّة

استعد وأعد مبعىن.  

إذا رضيت بالذل، وصربت على الضيم، فال معىن الستعداد السيف، ألن السيف يراد لدفع : يقول
  : ومثله أليب العتاهية. الضيم

 به سيفك خلخاال ت  ما كنت حلّي فصغ

  ف إذا لم تك قتّاال ؟  تصنع بالسي فما

  : ومثله لعبد الرمحن بن دارة

 بغايا للخلوق وللكحل فكونوا  أنتم لم تثأروا بأخيكم فإن

  على الذّل وابتاعو المغازل بالنّبل  الردينيات بالخمر واقعدوا وبيعوا

 تستجيدن العتاق المذاكيا وال  وال تستطيلن الرماح لغارٍة

  .أي ال تطلب جودها: أي ال تطلب طوهلا، وكذلك ال تستجيدن: ال تستطيلن

إذا رضيت بالذل فال تطلب الرمح الطويل، واخليل اجلياد، فإنك ال حتتاج إليها بعد أن رضيت : يقول
  .بالذل واحتمال الضيم

  تكون ضوارياوال تتّقي حتّى  فما ينفع األسد الحياء من الطّوى

  .إن احلياء ال ينفع األسد من اجلوع وال يشبعه، وال خيشى منه إال إذا كان ضارياً جريئاً: يقول

  .أن اإلنسان إمنا يبلغ مراده إذا اطرح قناع احلياء عن وجهه، واتكل على إقدامه: يعين

  وقد كان غداراً فكن لي وافيا  قلبي قبل حبك من نأى حببتك

  .وقلبيك منادى، أي يا قليب، ومن يف موضع نصب باملصدر الذي هو حبك: لغتان: هحببته وأحببت

يا قليب أحببتك قبل أن حتب احلبيب الذي نأى عنك وغدر بك، فأنكرت غدره فال تصنع معي : يقول
  .من الغدر مثل ما صنع بك حبيبك، فتكون قد فعلت ما كرهته من غريك
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وهي ! ، ألنه يؤمله ويؤدي إىل تلفه، فتقع املفارقة بينه وبني قلبه وجعل حنني قلبه إىل احلبيب غدراً منه
  .وهذا تعريض منه بسيف الدولة. اليت ذاقها من حبيبه

  فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا  أن البين يشكيك بعده وأعلم

يا قليب، أعلم أن البني حيوجك إىل الشكوى، ويؤثر فيك، وإن فعلت ذلك تربأت منك، : يقول
  . أن تكون قليب، ألنك غدرت يبونفيت

ها فإنبرب إثر الغادرين جواريا  دموع العين غدر إذا كن  

  .غدراً فيكون مصدراً يف معىن غادر فال يثىن وال جيمع، وال يؤنث، وروى غدر وهو مجع غدور: روى

    

  .ولةإن بكاءك على من غدر بك وفارقك غدر منك يب، وهذا إشارة إىل شكاية سيف الد: يقول

 الحمد مكسوباً والمال باقيا فال  إذا الجود لم يرزق خالصاً من األذى

  .شبه ال بليس يف نصب اخلرب؛ فلهذا نصب مكسوباً وباقياً

إذا مل يكون اجلود خالصاً من األذى، وما يكدره من املن والتكدير، فلم يكسب فاعله محداً، : يقول
  .وهذا تعريض بسيف الدولة. وذهب ماله هدراً

 سخاء ما أتى أم تساخيا أكان  وللنّفس أخالقٌ تدّل على الفتى

لكل إنسان أخالق يستدل ا على ما يأتيه من اجلود، هل هو طبيعي أو تكلفي ؟ فيعرف : يقول
  .حاله

  رأيتك تصفي الود من ليس جازيا  اشتياقاً أيها القلب ربما أقّل

  .جيوز يف أقل كسر الالم ونصبها

قلل االشتياق إىل من ال يشتاق إليك، فإنك ختلص املودة ملن ال جيازيك على ذلك، وال : يقول لقلبه
  .يودك مثل ما توده، وهذه األبيات تعريض بسيف الدولة، وتطييب لنفسه على فراقه

 شيبي موجع القلب باكيا لفارقت  خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبى

، لو فارقت الشيب الذي هو مكروه عند كل أحد يقول جبلت على اإللف، حىت إنين لشدة إلفي
ورجعت إىل أيام الصىب؛ لبكيت جزعاً على الشيب، من فراق املألوف، فلهذا أحن إىل سيف الدولة 

  .وإن كان يقصدين باألذى

حياتي ونصحي والهوى والقوافيا  بالفسطاط بحراً أزرته ولكن  
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ضي اهللا عنه، فأما مصر القدمية فهي يف اجلانب مدينة مصر اليت بناها عمرو بن العاص ر: الفسطاط
  .اآلخر من النيل، وليس ا اليوم إال دور قليلة

يف : أين فارقت سيف الدولة مع إلفي له وأسفي على فراقه؛ ألزور كافوراً الذي هو كالبحر: املعىن
  .أزرته حيايت أي زرته ا: وقوله. اجلود وسعة الصدر وبعد الغور

 خفافاً يتّبعن العواليا فبتن  ن آذانها القناوجرداً مددنا بي

أي قصدنا خبيل جرد ونصبنا رماحنا بني آذاا فكانت اخليل تتبعها يف : وجرداً عطف على ما تقدم
  .السري

  نقشن به صدر البزاة حوافيا  بأيٍد كلّما وافت الصفا تماشى

  .أي تتماشى: متاشى

إىل بعض، فإذا وطئت الصفا بأيديها وهي حواف أثرت هذه اخليل اجلرد كانت متشى بعضها : يقول
  .فيه آثار نقش صدر الباز

  .صدر البزاة ويراد به الصدور: وروى. صدر البزاة وهي مجع صدار: وروى

 بعيدات الشّخوص كما هيا يرين  وتنظر من سوٍد صوادق في الدجى

 الشخص البعيد على - نظر  من حدة ال-تنظر هذه اخليل من عيون سود، ترى هذه العيون : يقول
جيوز أن يكون فعل : يرين: وقوله. هيئته وحاله، وال يتغري عليها فيصغر أو يعظم، بل تراه على حقيقته

  .فعل اخليل: سود وجيوز أن يكون

  .الصوت: خيلن مناجاة الضمري تناديا اجلرس=وتنصب للجرس اخلفي سوامعاً

اً خفيفاً وصوتاً خفياً، نصبت أذاا، فهي حلدة هذه اخليل حديدة السمع، فإذا أحست حس: يقول
  .أذاا حتسب الصوت اخلفي، أنه كالم ظاهر وصوت عال

  كأن على األعناق منها أفاعيا  فرسان الصباح أعنّةً تجاذب

فرسان الصباح، ألن الغارات أكثر ما تكون يف وقت السحر، وشبه األعنة للينها ودقتها : إمنا قال
  .باألفاعي

إن اخليل ال تترك األعنة تستقر يف أيدي فرساا، ملا فيها من املرح والنشاط، فكأن األعنة أفاع : ليقو
  .على أعناقها فهي جتاذا الفوارس

 ويسير القلب في الجسم ماشيا به  بعزٍم يسير الجسم في السرج راكباً
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  .زرته بعزم: أزرته يعين: متعلق بقوله: الباء

، وجسمي يسري وأنا راكب، وقليب يسبقين إىل املنازل؛ لقوة العزم وفرط قصدته بعزم قوى: يقول
  .االشتياق إىل حضرته، وكنت كلما نزلت مرتالً، كانت مهيت املرتل اآلخر، ألقطعه

  ومن قصد البحر استقّل السواقيا  كافوٍر توارك غيره قواصد

  .أي هي قواصد: وز الرفعأزرته أو جتاذب أو متاشى وجي: والعامل. نصب على احلال: قواصد

قصدت هذه اخليل كافوراً، وتركت من سواه من امللوك؛ ألنه أفضل منهم، وغريه من امللوك : يقول
  .باإلضافة إليه كاجلدول من البحر

 بياضاً خلفها ومآقيا وخلّت  فجاءت بنا إنسان عين زمانه

    

ما أن أشرف ما يف العيون سوادها، جاءت بنا هذه اخليل إىل من هو إنسان عني زمانه، أي ك: يقول
كذلك كافور أشرف امللوك، وهو ناظر الزمان، ومن سواه مثل البياض واملآقي؛ فلهذا قصدناه وتركنا 

  .حسن التشبيه، ألنه شبه السواد بالسواد، والثاين التفضيل: غريه فانتظم معنيني

 عندهم إحسانه واألياديا نرى  نجوز عليها المحسنين إلى الّذي

  .أي على اخليل: عليها

نتجاوز على هذه اخليل عند سرينا عليها، احملسنني من الناس الذين يرغبون يف املقام عندهم، : يقول
  .إىل من كانت أياديه ونعمه عندهم، ألنا رأيناهم من قبل

  .كأنه يذكر عبوره بابن طغج، وأنه رغب يف فتركته وقصدت كافوراً

 عصره إالّ نرجي التّالقيا إلى  فتى ما سرينا في ظهور جدودنا

  .ما تنقلنا يف ظهور أجدادنا السالفة، إىل زمان هذا املمدوح؛ إال لنصادف زمانه ونسعد بأيامه: يقول

  .مجع اجلد، الذي هو احلظ. أراد باجلدود: وقيل

  فما يفعل الفعالت إالّ عذاريا  عن عون المكارم قدره ترفّع

  .مجع عذراء: والعذارى. ر، ودون القارض املسنةمجع عوان، وهو فوق البك: العون

  .يرفع نفسه عن أن يقتدى بغريه يف املكارم، فال يأيت من املكارم إال ما ال يسبقه أحد فيه: يقول

فما يفعل من املخازي : مث قال. ترفع عن املكارم هزءاً: وهذا مما ينقلب هجاًء فكأنه قال: قال ابن جين
  .هإال ما ال يسبق إليه؛ لعظم
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  فإن لم تبد منهم أباد األعاديا  عداوات البغاة بلطفه يبيد

يتلطف يف أمر األعداء وإزالة األحقاد من قلوم بإحسانه، فإن مل ينفع فيهم الرفق أهلكهم : يقول
  .وأفناهم

 وذا الوقت الّذي كنت راجيا إليه  أبا المسك ذا الوجد الّذي كنت تائقاً

  .، راجياً هلذا الوقت، فقصدتك، فافعل أنت ما يليق بككنت مشتاقاً إىل وجهك: يقول

  .وهذا باهلزء أوىل، مع قبح كافور وسواد وجهه

  وجبت هجيراً يترك الماء صاديا  لقيت المروري والشّناخيب دونه

مجع شنخوب، وشنخاب، وهي القطعة العالية من : الفلوات، واحدها مروراة والشناخيب: املروري
  .واهلاء يف دونه للوجه. العطشان: والصادي. دة احلرش: واهلجري. اجلبل

لقيت الفلوات وشواهق اجلبال، وقاسيت احلر الشديد والعطش املهلك، الذي يترك املاء : يقول
  ! عطشاناً مع أنه يكسر العطش، فكيف حال غريه ؟

  وكّل سحاٍب ال أخص الغواديا  كّل طيٍب ال أبا المسك وحده أبا

  .بأيب املسككان كافور مكنيا 

لست أنت أبا املسك وحده، بل أنت أبو كل طيب، إذ الطيب كله جمموع فيك، وكذلك : يقول
  .أنت أبو كل سحاب، ولست بالسحاب اليت تأيت كل غداة، بل كل السحاب

  وقد جع الرحمن فيك المعانيا  بمعنى واحٍد كّل فاخٍر يدّل

  .من الدالل: يدل

  .ىن واحد من الفضل، وأنت مجعت كل معاين الفخركل شريف إمنا يفتخر مبع: يقول

  .مجع اهللا فيك كل املقابح: وهذا أيضاً مما ينقلب هجاء فكأنه يقول

وهو أنه قصد . ملا وصلت إىل هذا البيت ضحكت فضحك أيضاً، وعرف غرضي: وعن ابن جين قال
  .به اهلجاء

  افإنّك تعطي في نداك المعالي  كسب النّاس المعالي بالنّدى إذا

  . املعايل لقصادك-  يف مجلة هباتك -إذا بذل الناس األموال؛ ليكتسبوا املعايل، وهبت أنت : يقول

أن من يقصدك يتشرف باتك، حىت يبين ا املعايل، أو ب من يقصدك الواليات العظيمة، : يعين
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  .والدرجات املنيفة

  .يعرض له بأن يوليه ناحيةً

 ملكاً للعراقين واليا عفيرج  وغير كثير أن يزورك راجٌل

  .الكوفة والبصرة: العراقني

  !.ال يستكثر منك أن ب العراقني لرجل قصدك راجالً فيعود والياً : يقول

 لسائلك الفرد الّذي جاء عافيا  فقد تهب الجيش الّذي جاء غازياً

  .إذا قفل جيشك من الغزو، وهبته لسائل واحد: يقول

  .ه فوهبته لواحد من سؤالك، وطاليب نوالكأراد إذا غزاك جيش أخذت: وقيل

  يرى كّل ما فيها وحاشاك فانيا  وتحتقر الدنيا احتقار مجرٍب

رأيت مجيع ما يف الدنيا فانياً، فلهذا احتقرا ورغبت يف الذكر اجلميل والثناء، مث استثىن : يقول
  .وحاشاك: املمدوح بقوله

 اٍم أشبن النّواصيابأي ولكن  وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى

    

مل تدرك امللك بالتمين واالتفاق، وإمنا أدركته مبقاساة األمور العظيمة، ومعاناة اخلطوب : يقول
احلروب، واخلطوب : وأراد باأليام. الشديدة، ومباشرة احلروب اليت تشيب وهلا رءوس األطفال

  .العظمة

  اء مراقياوأنت تراها في السم  تراها في البالد مساعياً عداك

  .لأليام: للمعايل وقيل: اهلاء يف تراها قيل

أنت تعتقد يف املعايل، أو اخلطوب العظيمة، أضعاف ما يعتقده أعداؤك من امللوك، فهم يروا : يقول
  .مساعي يف األرض، وأنت تراها مراقي يف السماء، فحرصك عليها أبلغ، ونيلك هلا أمكن

  غير صاٍف أن ترى الجو صافياترى   لها كدر العجاج كأنّما لبست

لبست للمعايل أو لأليام، لباس الغبار، ومالزمة القتام، حىت كأنك إذا رأيت اجلو صافياً من : يقول
ومثل . غبار احلروب، رأيت ذلك كراهةً، كما يكره غريك الغبار، وصفاء اجلو عندك، كدره بالغبار

  : هذا البيت يف صفة السيف قوله

 عباساً وثغرك باسم فتلقاه  وجهك عابسبساماً و يالقيك
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  يؤديك غضباناً ويثنيك راضيا  إليها كّل أجرد سابٍح وقدت

الذي يتقدم اخليل متجردا : القصري الشعر السابق: واألجرد. أي إىل األيام، اليت هي احلروب: إليها
  .الشديد اجلريء: والسابح. عنها

 وهو يأيت بك إىل احلرب وأنت غضبان، ويرجع بك إنك تقود إىل احلروب كل فرس سابق،: يقول
  .وأنت راض؛ لوصولك إىل مرادك من األعداء

  ويعصي إذا استثنيت أو كنت ناهيا  ماٍض يطيعك آمراً ومخترٍط

  .أي وقدت إليها كل أجرد سابح، واخترطت كل سيف جمرد: وهذا عطف على ما قبله بإضمار فعل

ب، فإن أردت التوقف عن الضرب عصاك، ألنه قد قطع فال سيفك يطيعك إذا أمرته بالضر: يقول
  .ميكن رده

  ويرضاك في إيراده الخيل ساقيا  ذي عشرين ترضاه وارداً وأسمر

وهذا على طريق املبالغة؛ ألن ذلك ال يكون، وأكثر ما . ومحلت كل أمسر ذي عشرين ذراعاً: أي
أي إذا : ترضاه وارداً: وقوله. شر ذراعاًواحملمود ما يكون أحد ع. يكون الرمح ثالثة عشر ذراعاً

  .طعنت به رضيت نفاذه يف الطعن، وهو أيضاً يرضاك إذا أوردته يف حنور اخليل لتسقيه

  .هو يرضى منك جودة الطعن كما ترضى منه جودة النفاذ: يعين

  من األرض قد جاست إليها فيافيا  كتائب ما انفكّت تجوس عمائراً

  .القبائل، الواحدة عمارة: لعمائروا. أي تدوس وتطأ: جتوس

. إن كتائبه ال تزال تدوس قبائل من أعدائه، قد سرت إليها من بعد، وقطعت فيايف من األرض: يقول

  .أنه يقصد األعداء يف ديارهم: يعين

  .أراد بالعمائر األرض العامرة؛ ليطابق الفيايف: وقيل

  .ديار األعداء فوطئتها وأغارت عليهاأا سلكت املفاوز والفلوات، حىت وصلت إىل : واملعىن

  .يصف بعض غزواته، وأنه يقصد أعداءه يف األماكن البعيدة

 سنابكها هاماتهم والمغانيا  غزوت بها دور الملوك فباشرت

  .مغىن: واحدها. املنازل: املغاين

  .غزوت خبيلك دور امللوك فقتلتهم، ووطئت حبوافرها رءوسهم وديارهم: يقول

  وتأنف أن تغشى األسنّة ثانيا  شى األسنّة أوالًالّذي تغ وأنت
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أنت تطرح نفسك على رماح أعدائك قبل أصحابك، وتأنف أن يتقدمك أحد يف احلرب : يقول
  .تلقى األسنة يف املصراعني: وروى

  .أنك تطاعن اخليل قدماً، وتأنف أن يتقدم عليك أحد: يعين

  تزيل التّساويافي كفٍّ فسيفك  إذا الهند سوت بين سيفي كريهٍة

إذا عملت اهلند سيفني متينني من حديد واحد، حىت ال فضل ألحدمها على اآلخر، فإذا حصل : يقول
  .أحدمها يف يدك صار أمضى من اآلخر، وزال التساوي بينهما

  .أي قاطع، إذا أكره يف احلديد والعظام مضى فيها: وسيف كريهة

   نسلي ونفسي وماليافدى ابن أخي  :قول ساٍم لو رآك لنسله ومن

أبو السودان والرببر واهلند، : ابن نوح عليهما السالم، أبو العرب والروم والفرس، وحام: سام
بفتح الفاء على أن : وجيوز فدى بكسر الفاء وابن أخي باجلر على اإلضافة وجيوز. أبو الترك: ويافث

  .جتعل فدى فعالً فتنصب ابن أخي على أنه مفعول به

  فداك نفسي ونسلي ومايل : ن ساماً لو رأى سياستك لقال لكأ: واملعىن

ه مدىله لم ترض إالّ التّناهيا  بلّغ األستاذ أقصاه رب ونفس  

  .قد بلغ اهللا األستاذ هذه املرتلة، وبلغته أيضاً نفسه اليت مل ترض إال بلوغ الغاية يف اد: يقول

    

  لنّاس النّفوس الدواعياوقد خالف ا  دعته فلباها إلى المجد والعال

  .دعته نفسه ومهته إىل طلب اد واملعايل فأجاا، وغريه من امللوك قد خالفته النفوس الداعية: يقول

 كان يدنيه التّكرم نائيا وإن  فأصبح فوق العالمين يرونه

كان يدنيه أصبح كافور، وقد عال الناس كلهم، فهم يرونه بعيد املراتب على املراقب، وإن : يقول
  .تواضعه من الناس

ودخل عليه بعد إنشاد هذه القصيدة فابتسم إليه األسود، وض فلبس نعالً فرأى أبو الطيب شقوقاً 
  : برجليه وقبحها فقال يهجوه

  وما أنا عن نفسي وال عنك راضيا  الرضا لو أخفت النّفس خافيا أريك

كن ما يف نفسي ال خيفى، فإين غري راض عنك، أنا أظهر لك الرضا عنك، والسرور بقربك، ول: يقول
  .وال عن نفسي
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  !وجبناً ؟ أشخصاً لحت لي أم مخازيا ؟  أميناً وإخالقاً وغدراً وخسةً

  .وشخصاً نصب على احلال وكذلك خمازيا. مينا، وإخالفاً، وغدراً، وخسةً، وجبناً نصب على املصدر

  ! ك إنسان، أم أنت خماز ؟مجعت هذه املثالب، فإذا رأيتك مل أدر أن: يقول

  وما أنا إالّ ضاحك من رجائيا  تظن ابتساماتي رجاء وغبطةً

إذا رأيتين ضاحكاً حسبت أين مسرور بقربك، راج لفضلك، وليس كذلك، بل ذاك سخرية : يقول
  ! بنفسي، أضحك منها، كيف رجت منالك مع لؤمك وخستك ؟

  نعٍل إذا كنت حافياذا رأيتك  وتعجبني رجالك في النّعل، إنّني

إذا رأيت رجليك يف النعل تعجبت من لبسك النعل؛ ألين رأيتك ذا نعل، وإن كنت حافيا؛ : يقول
  .لغلظ رجليك

املعىن إذا رأيتك وأنت البس النعل تعجبت، وذكرت أيام كنت متشي حافيا، ورجالك كأما : وقيل
  ! يف النعل 

  !قد صار أبيض صافيا ؟من الجهل أم   ال تدري ألونك أسود وأنّك

  من جهلك ال تعرف حقيقة لونك، وأنك أسود أم أبيض ؟ : يقول

  ومشيك في ثوٍب من الزيت عاريا  تخييط كعبك شقّه ويذكرني

  .إذا رأيت شقوق كعبك، تذكرت شقها حني كنت عبداً، والسودان تكثر الشقوق بأرجلهم: يقول

إين تذكرت أيام جئت من بالد النوبة، وكنت تعرض : ينيع: ومشيك يف ثوب من الزيت عارياً: وقوله
على البيع وأنت عريان مطلى بالدهن، فكأنك لبست ثوب الزيت، وهذه عادة السودان إذا جلبوا 

  .ونصب عاريا على احلال. أدهنوا بالزيت؛ ليصفو سوادهم

ان غري مشبع واملولدون من أهل العراق يسمون من ك. معناه إنك أسود تضرب إىل الصفرة: وقيل
  .السواد زيتياً

  .معناه الوسخ الذي عليه من آثار دهن الزيت: وقيل

  بما كنت في سرى به لك هاجيا  ولوال فضول النّاس جئتك مادحاً

إنك ال تعرف اهلجو من املدح، فلوال أين أخاف من فضول الناس، لكنت أنشدك اهلجو، : يقول
  .وأريك أنه غاية املدح

  وإن كان باإلنشاد هجوك غاليا  ا أنا منشدمسروراً بم فأصبحت
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  .ظناً منك أنه مدح، وإن كان هجوك ال يتساوى باإلنشاد! كنت تسر بإنشادي هجوك : يقول

  أفدت بلحظى مشفريك المالهيا  فإن كنت ال خيراً أفدت فإنّني

حظي أي ونصب مشفريك بل. وجيوز أن يكون مصدراً. مجع ملهى، وهو كل ما يلهى به: املالهي
  .أفدت املالهي؛ بأن حلظت مشفريك

: وأفدت. مل أستفد منك خرياً، ومل أصل منك إىل مال، فإين استفدت اللهو برؤية مشفريك: يقول

  .مبعىن استفدت ها هنا

  ليضحك ربات الحداد البواكيا  يؤتى من بالٍد بعيدٍة ومثلك

  .الثياب السود: احلداد

لنساء الالبسات السواد يف املصائب، إذا رأينك يضحكن إن من رآك يضحك منك، حىت ا: يقول
  .منك، ويتسلني عن غمهن، وكل من عليه احلزن يقصدك من األماكن البعيدة؛ ليلهو عن حزنه

وبىن كافور داراً بإزاء اجلامع األعلى على الربكة، وحتول إليها وهنأه الناس ا، وطالب أبا الطيب 
  : بذكرها فقال

  ولمن يدنى من البعداء  ألكفاءالتّهنئات ل إنّما

  .يفتعل من الدنو: يدىن

إمنا تكون التهنئة بني األكفاء، وأنا لست بكفء لك، وتكون ملن يكون بعيداً من امللوك مث : يقول
  .على ما يبني فيما يليه. يدنوا منهم، وأنا لست بواحد من هذين، بل أنا عضو من أعضائك

  ات سائر األعضاءبالمسر  منك ال يهنّئ عضو وأنا

فكما ال يهنئ اإلنسان ! أنا عضو من اعضائك، وهل رأيت عضو إنسان يهنئ سائر أعضائه ؟: يقول
  .نفسه، كذلك ال يلزمين نئتك؛ ألين مشارك لك يف األحوال

    

  ن نجوماً آجر هذا البناء  لك الديار ولو كا مستقلٌّ

  . مستقل لك الديار نصب:وروى. والديار رفع. روى مستقل بفتح القاف

  .أنا أستقل لك الديار واألبنية، ولو كان آجرها من النجوم: يقول

  واه فيها من فضٍة بيضاء  أن الّذي يخر من األم ولو
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  .أي يصوت، من اخلرير: خير

  .لو كان الذي خير فيها من املياه من فضة بيضاء، الستقللتها لك يف جنب قدرك: يقول

  بمكاٍن في األرض أو في السماء  أن تهنّاأعلى محلّةً  أنت

  .أصله أن نأ، فخفف اهلمزة، فأبدهلا ألفاً: أن نا

  .انت أجل قدراً وأعلى حمالً من أن نأ بدار يف األرض أو يف السماء، واحملل واحمللة واحدة: يقول

  رح بين الغبراء والخضراء  النّاس والبالد وما يس ولك

  .ذهب من الدواب والوحشأي ما ي: وما يسرح

  .السماء: واخلضراء. األرض: والغربآء. أنت متلك البالد ومن عليها وما عليها من احليوانات: يقول

  تحمل من سمهريٍة سمراء  الجياد وما وبساتينك

ف إمنا بساتينك اليت تترتّه فيها، اجلياد من اخليل، ومثارها الرماح، فأنت ال تترته إال ما، فكي: يقول
  ! أهنئك بالدار والبساتني ؟

 ك بما يبتنى من العلياء  إنّما يفخر الكريم أبو المس

إمنا يفتخر مبا يبىن من املعايل وما يشيد من املكارم، ال بالقصور املبنية باآلجر، فإا تنهدم : يقول هو
  .عن قريب، واملعايل تبقى أبداً

  جاءه وما داره سوى الهي  وبأيامه الّتي انسلخت عن

إمنا يفتخر بأيام حروبه وقائعه اليت سبقت له فظهرت منه، وال دار له سوى احلروب، : يقول
  .ومعاركها

  ض له في جماجم األعداء  أثّرت صوارمه البي وبما

  .إمنا يفتخر بتأثري سيوفه يف رءوس األعداء: يقول

 ك ولكنّه أريج الثّناء  وبمسٍك يكنى به ليس بالمس

  .توهج رحيه: جيهأرج الطيب وأر

وليس املسك املكىن به هو املسك املعروف، وإمنا هو مسك : يفتخر باملسك املكىن به، مث قال: يقول
  .الثناء وحسن الذكر

 وما يطّبى قلوب النّساء ف  ال بما تبتنى الحواضر في الري
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ر مبا يبنيه أهل ال يفتخ: املدن واملاء يقول: والريف. أي يستميل: ويطىب. مجع احلاضرة: احلواضر
احلضر، وسكان املدن، من الدور احلسنة وال باملسك ألن ذلك إمنا يستميل قلوب النساء، بل ال 

  .يفتخر إال باملعايل وحسن الثناء واد

 منها من السنا والسناء سن  نزلت، إذ نزلتها، الدار في أح

  .الشرف والعال: الضوء، والسناء املمدود: السنا املقصور

نزلت الدار : ملا نزلت الدار تشرفت بك وتزينت بقربك، فكأن حسنها حيث نزلتها وتقديره: ليقو
  .يف أحسن منها إذا نزلتها

 منبت المكرمات واآلالء  حّل في منبت الرياحين منها

أنت منبت املكرمات والنعم، حللت من هذه الدار منبت الرياحني، فأنت منبت املكارم، وهي : يقول
  .احنيمنبت الري

 بشمٍس منيرٍة سوداء س  تفضح الشّمس كلّما ذرت الشّم

وهذا يف ظاهره مدح، وهو مضمر اهلجو، إذ ! إذا طلعت الشمس تفضحها بشمس سوداء : يقول
  .الشمس ال تكون سوداء

 يزرى بكّل ضياء لضياٍء  إن في ثوبك الّذي المجد فيه

ملا قال يف البيت الذي . د ضياًء يقصر بكل ضياءأي يف بدنك، الذي هو حمل ا: إن يف ثوبك: يقول
  .مشس منرية سوداء أورد هذا وما بعده ليزيل اإلام: قبله

وابيضاض الن ،من ابيضاض القباء فس  إنّما الجلد ملبس خير 

سوادك ال يشينك، وإمنا هو مبرتلة الثوب والقباء، وبياض النفس خري من بياض القباء، وليس : يقول
  : وهذا من قول عبد بين احلسحاس. البياض، وإمنا هو باألفعالالفخر ب

  أو أسود اللّون إنّي أبيض الخلق  إن كنت عبداً فنفسي حرةٌ كرماً

  .ومثله كثري

كرم في بهاٍء، وقدرةٌ في وفاء  في شجاعٍة، وذكاء  

  .أي مجعت هذه اخلالئق الشريفة، فال يشينك سواد لونك

 ن بلون األستاذ والسحناء  ل اللّومن لبيض الملوك أن تبد
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  .اهليئة: السحناء

  ! إن البيض يتمنون أن يستبدلو بألوام لونه، ويغريوا هيئتهم يئته، ولكن أين هلم ذلك ؟: يقول

 تراه بها غداة اللّقاء ٍن  فتراها بنو الحروب بأعيا

  .افورواهلاء يف تراه لك. لبين احلروب: والفعل. اهلاء يف تراها للملوك

    

إن امللوك البيض يتمنون أن يستبدلوا ألوام بلونه، لرياهم األبطال الذين هم أهل احلروب : يقول
  .مجع عني يف القلة: واألعيان. بالعيون اليت رأوا ا كافوراً يف احلرب

  لم يكن غير أن أراك رجائي  رجاء العيون في كّل أرٍض يا

عليه إنعامك، ومل يكن يل رجاء يف قصدي مصر سوى أن كل أحد يرجو أن يراك؛ لتفيض : يقول
  .أراك وأتشرف مبدحك

  قبل أن نلتقي، وزادي ومائي  أفنت المفاوز خيلي ولقد

  .لرؤيتك، حىت أفنت املفاوز خيلي وزادي ومائي: قطعت املسافة البعيدة، واملفاوز الصعبة: يقول

 اءالقلب آدمي الرو أسد  فارم بي ما أردت منّي فإنّي

  .املنظر: الرواء

  .كلفين ما شئت من األمور العظيمة، فإين وإن كنت يف املنظر آدمياً فإن قليب قلب األسد: يقول

  ن لساني يرى من الشعراء  وفؤادي من الملوك وإن كا

  .إين وإن كنت شاعراً، فإن يل مهة عاليةً، ونفسا شريفة، وقليب قلب امللوك: يقول

! حلف له كافور ليبلغنه مجيع ما يف نفسه، وإنه ألكذب ما يكون إذا حلفوملا أنشده أبو الطيب، 

  : فقال أبو الطيب وأنشده إياها يف انسالخ شهر رمضان سنة ست وأربعني وثالث مئة

  !حمر الحلي والمطايا والجالبيب ؟  الجآذر في زي األعاريب من

: مجع األعراب، واألعراب: س واألعاريباللبا: والزي. مجع جوذر، وهو ولد البقرة الوحشية: اجلآذر

مجع جلباب، وهي املالحف : واجلالبيب. وهو بضم احلاء وكسرها. مجع حلية: واحللي. مجع أعرايب
  .اجلالبيب هي اخلمر، واملالحف: وقال أبو عبيدة. واملالبس

. حلالوالنصب على ا. هن محر احللي: برفع الراء ونصبها، فالرفع على االستئناف أي: وقد روى

  .جعل كون جآذر حقيقة، وكون أعاريب جمازاً وتشبيها، وهذا على عادته يف قلب التشبيه
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وهن محر احللي؛ ألا . جعلهن جآذر؛ لسواد عينهن! من هذه اجلآذر اليت يف زي األعراب ؟: يقول
هن محر؛ من الياقوت، ومالبسهن محر ألن غنيات شواب، يلبسن املعصفرات وثياب امللوك، ومطايا

  .ألا كرام اإلبل عندهم، وهي من مراكب امللوك

 !بالك بتسهيد وتعذيب ؟ فمن  إن كنت تسأل شكّاً في معارفها

إن كنت تسأل عن هؤالء النساء من حيث أنك شككت : وقال! أنكر على نفسه يف هذا، السؤال 
يت سهدن عينيك، وعذبن فيهن، حيث أشبهن اجلآذر، فال ينبغي لك أن تشك يف معرفتهن، ألن الال

  .فمن بالك على هذا تكون خرباً، وجيوز أن تكون استفهاماً على معىن اإلنكار: قلبك، ومن يف قوله

  ! إن مل تعرفهن فمن الذي بالك بتسهيد وتعذيب ؟: واملعىن

  تجزي دموعي مسكوباً بمسكوب  تجزني بضنى بي بعدها بقر ال

هو ضمري : بعد فراقهن، وقيل: ضمري البقر، أي: هلاء يف بعدها قيلجزم، وا: األمل، وال جتزين: الضىن
ال جتزين بضين يب ضين نساٍء جيزينين بالبكاء : وتقديره. بعد هذه املرأة أو احلالة: أي. احلالة أو املرأة

  .أي ال مرضن كما مرضت: على سبيل الدعا هلن. بكاء

  . بفراقهنأنه دعاء هلن بأال يضنني بفراقه، كما ضىن: واملعىن

هذه البقرة اليت جازتين بالبكاء، فجرت دموعهن لفراقي، كما : يعين. جتزي دموعي صفة البقر: وقوله
  .جرى دمعي

معناه قد أضناين حب هؤالء، حىت تغريت حماسين، وقرب شييب، فال جتزين بعدهن بفرقيت، ألين : وقيل
يجزينين ضين بضين، وتقابلن بكاء قد شبت وبليت، فلم يبق يل موضع لعشق النساء كما عشقتهن، ف

  .فيكون البقر غري اليت جرى ذكرها. ببكاء، رمحة يل ال عشقاً

ما سارت هوادجها سوائرمنيعةً بين مطعوٍن ومضروب  رب  

أن عزيزات يف قوم : يعين. نصب على احلال: ومنيعةً. وهن سوائر: صفة أخرى لبقر، وقيل: سوائر
، كان حوهلن من يذب عنهن وحيميهن من كل من تعرض هلن، فال أعزة، فإذا سارت هودجهن ن

  .مطمع ألحد فيهن

  على نجيٍع من الفرسان مصبوب  وخدت أيدي المطّى بها وربما

  .ضرب من السري السريع: الوخد والوخيد

رمبا سارت هوادجهن فوق الدماء، فتقع أيدي املطى على دماء الفرسان املصبوبة، إن تعرضوا : يقول
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  .نهل

  .وإمنا ذكر األيدي دون األرجل؛ ألا أول ما تقع على األرض، فاكتفى بذكرها عن ذكر األرجل

  من زورة الذّيب وقد رقدوا أدهى  زورٍة لك في األعراب خافيٍة كم

    

يضرب به املثل يف اخلبث : وقد رقدوا والذيب: أدهى من زورة الذيب، وقد فصل بينهما بقوله: أي
  .والدهاء

كم مرة ذهبت إىل األعراب حني رقدوا فزرت حبيبتك وهم ال يشعرون، :  نفسه ويقولخياطب
وهجمت عليها هجوم الذئب، إذ اختطفتها من بينهم على وجه االحتيال واالستخفاء، كما يفعل 

  .الذئب ملا خيتطف من الغنم، ويهجم عليها من حيث ال يشعر الراعي

  ياض الصبح يغري بيوأنثني وب  وسواد اللّيل يشفع لي أزورهم

وعند االنصراف . إن الظالم يسترين عند زياريت هؤالء األعراب، فكأنه يشفع يل إىل ما أريد: يقول
  : ومثله البن املعتز. يشهرين الصبح وحيول بيين وبينها

  فالشّمس نمامةٌ واللّيل قواد  تلق إال بليٍل من تواصله ال

  .فذكر مجيع ما يف البيت يف نصف بيت

 بتقويٍض وتطنيب وخالفوها  قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها

  .ضد التطنيب: التقويض

هؤالء األعراب وافقوا الوحش يف حلوهلم مراتع الوحوش وسكناهم مساكنها وخالفوها بأم : يقول
  .أي ينصبوا، ويشدون حباهلا: حيطون خيامهم مرة، ويقلعون أوتادهم مرة، مث يطنبوا

  وصحبها وهم شر األصاحيب  هم شر الجوار لهاو جيرانها

  .هم شر أهل اجلوار: بضم اجليم وكسرها، هي ااورة، ومعناه ها هنا: اجلوار

جريان الوحش من حيث املسكن، إال أم شر اجلريان هلا؛ ألم يصيدوا وهم أصحاب : يقول
  .الوحوش؛ إال أم أشر األصحاب؛ ألم يأكلوا

  ومال كّل أخيذ المال محروب  ب في بيوتهمكل مح فؤاد

حمروب : واإلضافة يف تقدير االنفصال، وهلذا نكر الصفة يف قوله. أي مأخوذ املال: أخيذ املال
  .الذي أخذ حريبه، وهو ماله: واحملروب
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إن رجاهلم صعاليك يغريون على األعداء، ونساؤهم فواتن يسلنب قلوب العشاق، ففي بيوم : يقول
  . الرجال وأموال األبطالقلوب

  .إم أحنوا إىل الناس فملكوا قلوم باإلحسان، وملكوا أموال األعداء بالقهر واإلغارة: وقيل

 البدويات الرعابيب كأوجه  ما أوجه الحضر المستحسنات به

  .واهلاء يف به للحضر، وهو خالف البدو. مجع رعبوبة، وهي البيضاء املمتلئة اجلسم: الرعابيب

  .ليس أهل احلضر كأهل البدو: قولي

  وفي البداوة حسن غير مجلوب  الحضارة مجلوب بتطريٍة حسن

  .حسن أهل احلضارة وأهل البداوة: والتقدير. مالزمة البدو: مالزمة احلضر، والبداوة: احلضارة

  .عإن حسن احلضريات مصنوع بالتطرية، وحسن البدويات مطبوع، واملطبوع خري من املصنو: يقول

  وغير ناظرٍة في الحسن والطّيب  المعيز من اآلرام ناظرةً أين

أقام احلضريات مقام املعز، لكون املعز . نصب على احلال: وناظرةً. واحد: املعيز واملعزى واملعز
  .حضريات، وأقام البدويات مقام الظباء؛ لكون الظباء يف الفلوات

  . ويف حال كوا ناظرةً، ويف غري حال نظرها!أين املعز من الظباء يف حسنها وطيبها : يقول

  .كما أن الظباء أحسن من املعز يف كل حال، فكذلك البدويات أحسن من احلضريات: أي

حيةً وميتة، فهي أحسن منها منظراً : ناظرة وغري ناظرة أي أن الظباء أحسن من املعز: وقيل معىن قوله
  .حية، وحلماً ميتة

  مضغ الكالم وال صبغ الحواجيب  اأفدي ظباء فالٍة ما عرفن به

أراد به احلواجب، فأشبع الكسرة؛ لتحدث الياء : واحلواجيب. اسم: مصدر، وبالكسر: الصبغ بالفتح
  .واهلاء يف ا للفالة. بعدها

إن البدويات مطبوعات على حسن الكالم، وحسن احلواجب، فال يصبغن حواجبهن بالسواد، : يقول
  .المهن فيه غنة فال حيتجن إىل تكلفهاوال ميضغن الكالم؛ ألن ك

  .أراد مبضغ الكالم التفاصح: وقيل

  أوراكهن صقيالت العراقيب  وال برزن من الحمام مائلةً
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  .أوراكهن رفع مبائلةً وصقيالت نصب على احلال

أن خملوقات كذلك فال يصبغن حواجبهن، وال يكسرن يف كالمهن، وال تتمايل أوراكهن : يعين
  .فأفدى من هذه حاهلا. وال يصقلن عراقيبهن كما تفعله النساء من أهل احلضرتصنعا، 

  تركت لون مشيبي غير مخضوب  هوى كّل من ليست مموهةً ومن

  .املزور املغشوش: املموه

ملا كنت أحب كل مطبوعة، وأبغض كل مصنوعة، تركت لون شيي ظاهراً مطبوعاً، مل أموهه : يقول
  :  قول الشاعروهذا ينظر إىل. باخلضاب

  عار عليك إذا فعلت عظيم  تنه عن خلٍق وتأتي مثله ال

    

  رغبت عن شعٍر في الوجه مكذوب  هوى الصدق في قولي وعادته ومن

  .اهلاء يف عادته للصدق

  .وهو املكذوب: من حيب للصدق واعتيادي له، زهدت عن شعر خمضوب يف الوجه: يقول

  منّي بحلمي الّذي أعطت وتجريبي  الحوادث باعتني الّذي أخذت ليت

إن احلوادث أخذت مين الشباب، وأعطتين احلكمة والتجارب، فليتها ردت على ما أخذته من : يقول
  .الصيب، وأخذت ما أعطت من احللم والنهى

  قد يوجد الحلم في الشّبان والشّيب  الحداثة من حلٍم بمانعٍة فما

لصىب واحلداثة، فإا ال متنع من احللم، فيكون مع احلداثة ما ليت احلوادث ردتين إىل أيام ا: يقول
ال توجد : واحلداثة. يكفيين من احللم والتجربة؛ فإن العقل يوجد يف األحداث كما يوجد يف الشيوخ

  .إال مع الشبان

  قبل اكتهاٍل، أديباً قبل تأديب  الملك األستاذ مكتهالً ترعرع

: والكهل من الناس. التمام يف كل شيء: واالكتهال. الشبابأي شب، وال يكون إال حسن : ترعرع

  .ونصب مكتهالً وأديباً على احلال. من سنه ما بني أربع وثالثني، إىل مخسني سنة

احللم يوجد يف األحداث، كما أن : إن احلداثة ال متنع من احللم، استدل حبال كافور فقال: ملا قال
  .وال الكهول.  ومل يكن من الشيوخاألستاذ كافور ترعرع من احللم واألدب،
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أنه خلق مطبوعاً على األدب، فلم حيتج إىل مؤدب، وكان ابتداء شبابه يف الكمال، كاكتهال : يعين
  .غريه

  مهذّباً كرماً من قبل تهذيب  فهماً من قبل تجربٍة مجرباً

  .ول لهوفهماً وكرماً نصب على املصدر أو على املفع. مهذباً وجمرباً نصب على احلال

ترعرع امللك على هذه األحوال، فهو جمرب قبل جتربة؛ ملا طبع عليه من الفهم، مهذب؛ ملا : يقول
  .جبل عليه من الكرم، فال حيتاج إىل التهذيب والتجريب

  وهمه في ابتداءاٍت وتشبيب  أصاب من الدنيا نهايتها حتّى

  .االبتداء باألمر: التشبيب

دنيا، وهو مع ذلك يف أول مطالبه وتشبيب مهته، ومل تبلغ مهته أقصى قد أصاب الغاية من ال: يقول
  .مرادها

  إلى العراق فأرض الروم فالنّوب  الملك من مصٍر إلى عدٍن يدبر

  .أن هذه النواحي كلها حتت يده، وهو يديرها: يعين

 تهب بها إال بترتيب فما  إذا أتتها الرياح النّكب من بلٍد

هي ريح ب من مهاب الرياح : وقيل. ء، وهي كل ريح هبت بني مهىب رحينيمجع النكبا: النكب
  .األربع على غري استواء

إن الريح النكباء مع اختالف هبوا، إذا أتت هذه النواحي، ال ب فيها إال بترتيب من حسن : يقول
  .سياسته وترتيبه األمور

 ومنه لها إذن بتغريب إال  وال تجاوزها شمس إذا شرقت

  .أن تأخذ حنو املغرب: إذا شرقت وإذا طلعت والتغريب: روى

إذا طلعت الشمس على هذه النواحي، فأرادت أن تتجاوزها، فال جتسر على ااوزة، إال أن : يقول
  .لكافور وىف هلا للشمس: يأذن هلا بالغروب، واهلا يف منه

 ولو تطلّس منه كّل مكتوب  يصرف األمر فيها طين خاتمه

  .حموته: أي امنحى وذهب أثره، وطلست الكتاب: تطلس

  .ال ميضي األمر إال خبامته، وإن امنحت كتابته مىت عرفت رسومه أمضي أمره، رهبة له وإعظاماً: يقول

  من سرج كّل طويل الباع يعبوب  يحطّ كّل طويل الرمح حامله
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هي : وقيل. كثري اجلريالفرس ال: واليعبوب. واهلاء للخامت. أي حامل خامته: فاعل حيط حامله
  .طويل القوائم: الطويل، وطويل الباع

حامل خامته حيط كل فارس طويل الرمح، عن سرج كل فرس طويل القوائم واسع اجلري؛ ملا : يقول
  .يداخله من اهليبة، وانبساط أمره، فإذا كانت هذه حاله، فحال غريه يف االنقياد أبلغ

في أجفان يعقوبقميص يوسف   كّل سؤاٍل في مسامعه كأن  

قميص يوسف يف عني يعقوب، فهو يستشفى : مثل. يفرح بسؤال كل سائل، وكأنه يف أذنه: يقول
  .بالسؤال، كما استشفى يعقوب بقميص يوسف

  فقد غزته بجيٍش غير مغلوب  إذا غزته أعاديه بمسألٍة

لح منه، أجام ملا يريدون، إن أعداءه إذا قصدوه باخلضوع والسؤال، طلباً ملا له أو طلباً للص: يقول
  .فكأم قصدوه جبيش ال يغلب

  مما أراد، وال تنجو بتجبيب  حاربته فما تنجو بتقدمٍة أو

  .خبب فالن نفسه إذا بعد: وروى ختبيب من قوهلم. بباءين هو التأخر واهلرب: التجبيب

    

قهم خبيله، فال ينجون باهلرب إن حاربه األعداء فال ينجون بالشجاعة واإلقدام، وإن هربوا حل: يقول
  .واالزام

  على الحمام، فما موت بمرهوب  شجاعته أقصى كتائبه أضرت

أي مجيع : وأقصى كتائبه. إذا عودته: أضريته على كذا وضريته على كذا: أي أغرت، يقال: أضرت
  .كتائبه؛ ألن أقصى هو الغاية

 أضراهم على املوت، فال خيافون من قد عودت شجاعته مجيع عسكره لقاء احلروب، فكأنه: يقول
  .املوت والقتل، كالبازي إذا ضرى بالصيد، ال خياف منه

 غيوث يديه والشّآبيب إلى  :قلت لهم! قالوا هجرت إليه الغيث 

  .مجع شؤبوب، وهي الدفعة العظيمة من املطر: الشآبيب

ب والغيث، وقصدت كافوراً مل تركت ديار اخلص: أن أرض مصر ال متطر، وكأن الناس قالوا: واملعىن
  .إن غيث يديه وشآبيب جوده، أكثر من الغيث وأنفع: فقال هلم! ؟

 يمن على آثار موهوب وال  إلى الّذي تهب الدوالت راحته
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  .إن كنت تركت الغيث، فقد قصدت ملكاً يهب الواليات، وال يتبع منه: يقول

واآلخر تعريض بسيف الدولة أنه كان مين أحدمها تعريض لكافور أن يوليه والية، : وفيه تعريضان
  .عليه مبا يصل منه إليه

  وال يفزع موفوراً بمنكوب  يروع بمغدوٍر به أحداً وال

  .الرجل الكثري املال: املوفور

ال يغدر بأحد، فيخاف آخر بأن يغدر به كما غدر بغريه، وال ينكب صاحب مال، فيخاف منه : يقول
  .غريهصاحب مال أن ينكبه، كما نكب 

  ذا مثله في أحم النّقع غربيب  بلى يروع بذي جيش يجدله

األسود جاء : الغبار، والغربيب: األسود، والنقع: يصرعه على اجلدالة، وهي األرض، واألحم. جيدله
  .به توكيداً

ال يروع مبغدور به أحداً، ولكن يقصد إىل ملك صاحب جيش عظيم فيقتله ويروع به ملكاً : يقول
  .ب جيش مثل هذا املقتول، فإذا رأى ما صنع باألول هابهآخر صاح

  .أن مهته ليست أخذ املال، بل مهته طلب العز: يعين

  ما في السوابق من جرٍي وتقريب  أنفع ماٍل كنت أذخره وجدت

  .أرفع املشي، وأدىن اجلري: التقريب

  .لتقريبما يف اخليل السوابق من اجلري وا: كان أنفع مال وجدته ومجعته: يقول

  .جعل اجلري والتقريب ماالً، ملا وصل ما إىل املال؛ التصاله باملمدوح

 األنابيب لي ووفت صم وفين  لما رأين صروف الدهر تغدر بي

ملا وصلت ذه السوابق، وذه الرماح إىل مجيع ما أردته، فكأن وفني يل، يف وقت غدرت يب : يقول
  .أليامصروف الدهر، ومل توافين حوادث ا

  .فهو يصف بذلك رحيله إىل مصر، وجناته من أذية سيف الدولة

  !ماذا لقينا من الجرد السراحيب ؟  :المهالك حتّى قال قائلها فتن

  .الفرس الطويل، وال يوصف ا الذكر: والسرحوب. مجع مهلكة، وهي املفازة: املهالك

أي شيء لقينا من هذه :  بعض بقاعهاأي: سرعة هذه اخليل، شكت املفاوز حىت قال قائلها: يقول
  .أي فأتت خيلي كل أمر فيه هالك. أراد باملهالك أسباب اهلالك: وقيل! اخليل ؟
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  للبس ثوٍب ومأكوٍل ومشروب  تهوى بمنجرٍد ليست مذاهبه

  .املاضي يف أمره: واملنجرد. أي تسرع: وى

 مهته املأكول واملشروب وامللبوس، هذه السوابق وى يف املفاوز برجل جمد يف أمره، ليست: يقول
  .وإمنا مهته معايل األمور

  كأنّها سلب في عين مسلوب  يرى النّجوم بعيني من يحاولها

ينظر هذا املنجرد إىل النجوم نظر من يريد تناوهلا، فكأا سلب سلب منه، فهو ينظر إليها كما : يقول
  .ينظر املسلوب إىل سلب يف يد غريه

  .ق منازل النجوم، لكن الدهر حطه عن درجته، فهو ينظر إليها على هذا الوجهأنه يستح: يعين

  تلقى النّفوس بفضٍل غير محجوب  حتّى وصلت إلى نفس مححبٍة

  .قطعت املهالك حىت وصلت إىل نفس حمبة من الناس؛ لعظم شأنه، ولكن فضلها غري حمجوب: يقول

س كرمية، حمجوبة يف جسم أسود، وفضلها غري وصلت إىل نف: يعين. إن هذا تعريض بسواده: وقيل
  .أن خمربه أحسن من منظره: يعين: حمجوب

 النّاس إضحاك األعاجيب خالئق  في جسم أروع صافي العقل تضحكه

هذه النفس يف جسم رجل ذكي صايف العقل، وإن كان أسود اللون، فهو أبيض العقل، فال : يقول
فكأنه رأى شيئاً ! ن أخالق الناس لنقصائهم يف العقل خيالط عقله شيء من الكدورة، وهو يضحك م

  .عجيباً

  .الذكي القلب: واألروع

    

 وإلدالجي وتأويبي وللقنا  فالحمد قبل له، والحمد بعد لها

  .سري النهار كله: والتأويب. سري الليل: واإلدالج. للخيل: وهلا. أي لكافور: له

ث على قصدك، مث بعد ذلك خليلي؛ ألين وصلت ا احلمد أوالً لك، إذ كان كرمك هو الباع: يقول
  .إليك، وكذلك لسريي ليالً واراً حىت وصلت إليك

  !وقد بلغنك بي يا كّل مطلوبي ؟  أجحد يا كافور نعمتها وكيف

وهي اليت بلغتين إليك، وأنت مأمويل وغاية كل ! كيف أجحد نعم هذه اخليل السوابق : يقول
  .مطلويب



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        813

  في الشّرق والغرب عن وصٍف وتلقيب  لغاني بتسميٍةأيها الملك ا يا

  .املستغين: الغاين

كافور، عرفت واستغنيت عن الوصف، : أنت مشهور يف العامل بامسك املذكور، فإذا قيل: يقول
  .واللقب

  من أن أكون محباً غير محبوب  أنت الحبيب ولكنّي أعوذ به

  .إىل احلبيب. يرجع: به

ومثله أليب متام . ين أعوذ بك من أن أكون حمباً لك، وال أكون حمبوباً عندكأنت حبييب، ولك: يقول
  : قوله

  ! كم من ودود ليس بالمودود  :من عدو قال لي متمثّالً كم

  .وقال ميدحه يف ذي احلجة من هذه السنة ويستنجزه وعده

ه أودام ما ال تودوأشكو إليها بيننا وهي جنده  من األي  

  .ويف جنده إىل البني. واهلاء يف إليها تعود إىل األيام. ده ترجع إىل ما والفعل لألياماهلاء يف تو

وأشكو إليها الفراق وهي . أريد من األيام أال تفرق بيين وبني أحبائي، واأليام ال تريد ذلك: يقول
  .أي هو الذي حكم ا، فإذا شكوت إليها مل تشكين: جنده

  !كيف بحبٍّ يجتمعن وصده ؟ف  يباعدني حباً يجتمعن ووصله

احملبوب، وجعل األيام جتتمع مع الوصل والصد؛ ألما يف األيام يكونان، والظرف يتضمن : احلب
الفعل، فإذا تضمنه فقد البسه وصار كأنه جمتمع معه، وعطف الوصل والصد على الضمري يف جيتمعن 

  .من غري التوكيد بالفصل، وهذا جائز يف ضرورة الشعر

  !  إن األيام تباعد مين احلبيب املواصل، فكيف تقرب احلبيب املقاطع ؟:يقول

  فما طلبي منها حبيباً ترده  خلق الدنيا حبيباً تديمه أبى

  ! كيف ترد عليك األيام حبيبك الذي فارقك ؟ وهي ال تترك عليك حبيبك الذي هو معك : يقول

  دهتكلّف شيٍء في طباعك ض  وأسرع مفعوٍل فعلت تغيراً

إن الدنيا مطبوعة على التغري والتنقل، وإذا ساعدت بقرب حبيب مل تلبث أن تفرق بيننا : يقول
تكلف ما يف طبعه : وترجع إىل عادا اليت جبلت عليها، فأسرع شيء انتقاالً، وأقربه زواالً هو! وبينه 
  .خالفه
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 كلّها يولى بجفنيه خده مهاً  رعى اللّه عيساً فارقتنا وفوقها

واهلاء يف كلها للمها ويف . من الويل، وهو من املطر الثاين: بقر الوحش، وعىن ا النساء ويويل: املها
  .جفنيه وخده يعود إىل لفظ كل

حفظ اهللا عيساً فارقتنا وفوقهن نساء يبكني لفراقنا، فتجرى دموعهن على خدودهن مرةً بعد : يقول
  .ومسى من سحابة جفنيها، تأسفاً على الفراقمرة، فكأن خد كل واحدة منهن يسقى ولياً بعد 

  وقد رحلوا جيد تناثر عقده  به ما بالقلوب كأنّه بواٍد

  .اهلاء يف به وكأنه للوادي، ويف عقده للجيد

فارقتنا هذه العيس بواٍد به من الوحشة لفراقهن مثل ما يف قلوبنا من الوحشة، فهو لوحشته : يعين
  .أي كن زينةً له، فلما رحلن عنه صار كاجليد نزع حليه. ر در قالئدهكاجليد الذي انقطع عقده وتناث

  تفاوح مسك الغانيات ورنده  سارت األحداج فوق نباته إذا

شجر طيب الريح، : اآلس، وقيل: مجع احلدوج، وهو مركب من مراكب النساء، والرند: األحداج
  .والعرب تسمى العود رنداً واهلاء نباته ورنده للوادي

اختلطت رائحة املسك من النساء برائحة الرند يف هذا الوادي، فكان كل واحد منهما يباري : يقول
  .اآلخر بفوح الرائحة

  ومن دونها غول الطّريق وبعده  كإحداهن رمت بلوغها وحاٍل

  .هو اهلالك: يقول. بعده: غول الطريق

وأنا أروم . العزة واالمتناعرب حال مثل إحدى هؤالء اجلواري يف احلسن والكمال، أو يف : يقول
  .الوصل إليها، وبيين وبينها طريق بعيد يهلك من سلكه

  وقصر عما تشتهي النّفس وجده  خلق اهللا من زاد همه وأتعب

  .هو الغىن: الوجد والوجدة

  .أتعب الناس من أتعب مهته، ومل يساعده ماله وإمكانه: يقول

    

   مجد كان بالمال عقدهفينحّل  فال ينحلل في المجد مالك كلّه

ال تتلف مالك كله يف اكتساب اد والثناء، فإن فعلت ذلك افتؤلت وضاع اد الذي كنت : يقول
  .إذ اد ال يكون إال مع املال! تطلبه 
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  إذا حارب األعداء والمال زنده  تدبير الّذي المجد كفّه ودبره

يعين كما ال تقوم الكف إال بالزند، :  واملال زندهدبر املال تدبري الرجل الذي اد كفه،: يقول
  .فكذلك ال تقهر األعداء إال باملال

  وال مال في الدنيا لمن قّل مجده  مجد في الدنيا لمن قّل ماله فال

كما ال يقوم اد من دون املال، كذلك املال ال ينفع إال مع اد، فمن له املال بال جمد فهو : يعين
  .ري الذي ال مال لهمبرتلة الفق

 رجاله والثّواب جلده ومركوبه  وفي النّاس من يرضى بميسور عيشه

يف الناس من ليس له مهة، فقد رضى بالدون من العيش، واقتصر على طعام بطنه، فال يركب : يقول
  .إال رجله، وال يلبس إال جلده

ما له ولكن ه  قلباً بين جنبيينتهي بي في مراٍد أحد مدى  

  .ما له نفي: فظة ما يف قولهل

  .واهلاء يف أحده للمراد. أنا لست هكذا، لكين بعيد اهلمة، ليس هلميت غاية تقف عندها: يقول

  فيختار أن يكسى دروعاً تهده  جسمه يكسى شفوفاً تربه يرى

  .دمه: وده. تنعمه: وتربه. مجع شف، وهو الثوب الرقيق: الشفوف

سم الذي فيه يلبس أثواباً رقاقاً، وهو ال خيتار له ذلك، وإمنا خيتار الدروع هذا القلب يرى اجل: يقول
  .مع خشونتها وغلظتها؛ لتهدم نعومة احلسم

  عليقي مراعيه وزادي ربده  التّهجير في كّل مهمٍه يكلّفني

 النعام، :والربد. ما تعلق به على الدابة، من شعري أو غريه: والعليق. السري يف وقت اهلاجرة: التهجري
  .الواحد أربد، وربداء، مسيت بذلك لسواد لوا

قليب يكلفين السري يف وقت اهلاجرة يف كل مهمه بال زاد وال عليق، فخيلي تأكل من مراعيها، : يقول
  .وزادي من نعامها

  رجاء أبي المسك الكريم وقصده  سالٍح قلّد المرء نفسه وأمضى

اؤه، فكما أن أبلغ ما يتوصل به املرء إىل مرامه هو قصد كافور ورج: أمضى سالح املرء: يقول
  .السالح، كذلك أبلغ ما يوصله إىل مراده قصده ورجاؤه

  وأسرة من لم يكثر النّسل جده  ناصرا من خانه كّل ناصر هما
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وعشرية يتقوى ا، كما يتقوى الرجل بناصره . رجاؤه وقصده معينان من ليس له معني: يقول
  .وعشريته

 والد منه يفديه ولده لنا  وم من غلمانه في عشيرٍةأنا الي

  .مجع الولد: الولد: وقيل. لغتان يقعان على الواحد واجلمع: الولد والولد

  .أنا اليوم من مجلة غلمانه، وهم يل مبرتلة الولد، وحنن أوالده نتمىن أن نفديه بأنفسنا: يقول

   ومهدهومن ماله در الصغير  ماله مال الكبير ونفسه فمن

  .أن نعمه عمت الكبري والصغري، فمال الكبري ونفسه من هباته، ولب الصغري ومهده من ماله: يعين

  .أنه ميلك نفوس الناس وأمواهلم: يعين

حول قبابه نجر باط وجرده  القنا الخطّىالر وتردى بنا قب  

من : وتردى. القوم والنفر: اهلاء يف جرده يرجع إىل لفظ الرباط ألنه اسم واحد موضوع للجمع مثل
اسم للخيل : مجع أقب وقباء وهو الفرس الضامر، والرباط: والقب. الرديان، وهي سرعة السري

  .هي اخلمس فما فوقها: املربوطة، وقال أبو زيد

جنر القنا حول قباب املمدوح كل يوم، ألنا من غلمانه، وجنري اخليل يف ميدانه؛ ألن عادة : يقول
  .تالعبون يف ميادين امللوكالغلمان أم ي

  دوى القسي الفارسية رعده  النّشّاب في كّل وابٍل ونمتحن

  .اهلاء يف رعده يعود إىل وابل

وشبه كثرة النشاب . نرمي النشاب بني يديه، ومنتحنها، على عادة الغلمان من امتحان السهام: يقول
  .صف كثرة غلمانه وجندهي. باملطر الوابل، ودوي القسي وصوا عند الرمي بالرعد

 الّذي فيها من النّاس أسده فإن  فإالّ تكن مصر الشّري أو عرينه

  .األمجة: موضع كثري األسد، والعرين: الشري

  .إن مل تكن مصر مقر األسود، فإن الذي فيها أسود، فال اعتبار باملوضع، وإمنا االعتبار باألسد: يقول

  قنا ال باألصابع نقدهبصم ال  كافوٍر وعقيانه الّذي سبائك

  .الذهب: العقيان

    

هؤالء الغلمان، والرجال الذين هم األسود سبائك لكافور ادخرهم بعد أن امتحنهم بالطعن : يقول



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        817

بني يديه، وجرم فجعلهم ذخائر، وأقامهم مقام ماله، الذي هو السبائك والذهب؛ ألنه يصل م إىل 
  .مطالبه كما يوصل باملال

  .اال جعل نقدهم بالقنا والطعن ال باألصابع، ألنه مل يرد حقيقة الدنانري اليت تنقد باألصابعوملا جعلهم م

  .واألول هو الظاهر األليق. أراد أنه يكسب الذهب والفضة بصم القنا ال بالتجارة: وقيل

اً من نعم هرب: اليوم ؟ فقلت. من يعرف العقيان: ملا أنشدت هذا البيت قال يل كافور: قال أبو الطيب
  .يريد السيوف. الصيوف: فقال. تفسريه إياه

  وجربها هزل الطّراد وجده  حواليه العدو وغيره بالها

  .تعود إىل اخليل، وقيل للسبائك والعقيان: واهلاء فيها قيل. أي جرا: بالها

  .إن العدو قد جرب هذه اخليل والغلمان وغري العدو أيضا: يقول

  .يف حالة اهلزل: اجلد وغري العدو يف امليدانفالعدو يف احلرب يف حالة 

 ولكنّه يفنى بعذرك حقده  أبو المسك ال يفنى بذنبك عفوه

إن عفوه ال يفىن بذنبك، ومل يغلبه ذنب املذنب، ولكنه يفىن حقده : خياطب نفسه أو صاحبه يقول
  .يعين إذا اعتذرت إليه زال عن قلبه حقده: بعذرك

  ويا أيها المنصور بالسعي جده  عيهأيها المنصور بالجد س فيا

  .رفع باملنصور: سعيه وجده

أنك بلغت جدك بسعيك، ومل تبلغ ما بلغت باجلد وحده، ولكنه باجلد والسعي، فجدك ينصر : املعىن
  .سعيك يف أمرك ويوفقه لك، وسعيك ينصر جدك، فقد اشتملتك السعادة والنصر

 ني لما رأيتك فقدهضر وما  تولّى الصبا عنّي فأخلفت طيبه

  .أي وجدت طيب كافور خلفاً من الصبا: أخلفت

ملا تولت عين أيام الصبا جعلت طيبك خلفاً عنها، فناب مناب أيام الصبا ومل يضرين فقد أيام : يقول
  .الصبا ملا رأيتك، فسروري بك مثل سروري بأيام الصبا

  دهلديك، وشابت عند غيرك مر  شب في هذا الزمان كهوله لقد

شب كهول الزمان عندك؛ لسرورهم بإحسانك إليهم فكأم يف أيام الصبا، والشباب عند : يقول
  .غريك شابت مرد هذا الزمان إليذائه إياهم

  .يريد سيف الدولة
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 واللّيل يخبر برده فتسأله،  أال ليت يوم السير يخبر حره

، وليت برد الليل خمرب أيضا؛ لتعرف منه ليت حر اهلواجر خيربك حباله؛ حىت تسأله عما فعل يب: يقول
  .ما قاسيت من الربد

ه فتعلم  وليتك ترعاني وحيران معرضأنّي من حسامك حد 

  .كانت قد ظهرت له خيل وهو عليه. جبل: ماء بالشام، وقيل: حريان

  .كليتك تراين ذا املكان، حني الحت يل اخليل، لتعلم شجاعيت، وأين مبرتلة احلد يف سيف: يقول

  .شبه اجليش حبريان، الذي هو اجلبل: وقيل

  .ليتك رأيتين يوم يبدو فيه اجليش، حىت تقف على شجاعيت، وتعلم أين حد حسامك: واملعىن

 أقاصيه وهان أشده تدانت  وأنّى إذا باشرت أمراً أريده

  .وتعلم أيضاً أين إذا رمت أمراً، قرب بعيده وهان شديده: يقول

 فلما لحت لي الح فرده إليك  شتبهون ليوما زال أهل الدهر ي

كنت أظن أن أهل الدهر مشتبهون يف املراتب واملرتلة، متساويني يف القدر، فلما رأيتك رأيت : يقول
  .فرد الزمان الذي ال نظري له

إن أهل الدهر من امللوك كانوا يشتبهون بك عندي، فيومهونين مساوام لك يف امللك وسائر : وقيل
  .لما رأيتك، أوحد الدهر، علمت بطالن دعاويهماخلصال، ف

  أمامك رب رب ذا الجيش عبده  إذا أبصرت جيشاً وربه يقال

 وأمري هذا اجليش، عبد - وهو كافور -كنت إذا رأيت جيشاً وأمريه، قيل يل قدامك ملك : يقول
  .ذلك امللك

  دهقريب بذي الكفّ المفداة عه  وألقى الفم الضحاك أعلم أنّه

  .أي ذه الكف، وقيل بصاحب الكف: بذي الكف: وقوله. اهلاء يف عهده للفم

 اليت تفدي األنفس -كنت إذا رأيتك فماً كثري الضحك علمت أنه قريب العهد بتقبيل كفك : يقول
 وذلك الضحك، ملا حلقه من السرور حني وصل إىل تقبيل كفك، أو عرفت أنه قريب العهد بعطاء -

  . فذلك الضحك سرور بعطائككفك املفداة،

  وفي النّاس إالّ فيك وحدك زهده  منّي من إليك اشتياقه فزارك
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زارك مين أي أنا : زارك مين رجل مشتاق إليك، زاهد يف مجيع الناس إال فيك وحدك وقوله: املعىن
  .ذلك الذي إليك اشتياقه

    

  ويأتي فيدري أن ذلك جهده  يخلّف من لم يأت دارك غايةً

  .مها واحد: املشقة، وقيل: الطاقة، واجلهد: هداجل

من قصد غريك من امللوك فقد خلف وراءه غاية، وإذا قصدك فقد بلغ غاية جهده وطاقته، فإنه : يقول
  .ليس وراءك غاية يطلب الوصول إليها

  شربت بماٍء يعجز الطّير ورده  فإن نلت ما أملت منك فربما

  .شربت مباء زائدة: والضمري يف ورده للماء والباء يف قولهالورود، وهو فاعل يعجز : الورد

إين بعيد اهلمة، شريف املطلب، ال أطلب إال غايةً بعيدة؛ فلهذا قصدتك، وقاسيت األخطار : املعىن
: يعين! دونك، وليس هذا مبنكر مين، فإين رمبا وصلت إىل ما ال يقدر الطري على الوصول إليه 

  .غرييوصلت إىل مطالب يعجز عنها 

  نظير فعال الصادق القول وعده  فعٌل قبل وعٍد ألنّه ووعدك

قبل . وعد كل أحد يشبه فعله، وأنت صادق القول، فإذا وعدت فكأنك ابتدأت باجلود: يقول
  .الوعد، فإن وعدك واقع ال حمالة

 لك تقريب الجواد وشده يبن  فكن في اصطناعي محسناً كمجرٍب

  .س دون الشدضرب من سري الفر: التقريب

  .جربين يف اصطناعك إياي وإحسانك إيل، ليتبني لك صغر حايل وكربها: يقول

  .شبه الصغر بالتقريب، والكرب بالشد

 فإما تنفّيه وإما تعده  إذا كنت في شك من السيف فابله

 عدة إن شككت يف حايل فجربين، فإين مثل السيف يتبني حاله بالتجربة، فإن رضيتين جعلتين: يقول
  .لك، وإال رميت يب

 لم يفارقه النّجاد وغمده إذا  وما الصارم الهندي إالّ كغيره
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  .محائله: جناد السيف

ال فضل بيين وبني غريي إذا مل جتربين كما ال فضل بني السيف اهلندي القاطع، وبني غريه من : يقول
  : ومثله أليب متام. السيوف إذا مل جيرد من غمده

  والسيف ال يكفيك حتّى ينتضى  طوب كفيتهالما انتضيتك للخ

 ولو لم يكن إالّ البشاشة رفده  للمشكور في كّل حالٍة وإنّك

  .اهلاء يف رفده للمشكور

  .أنا أشكر لك يف كل حال، وإن مل يكن من عطائك إال طالقة وجهك لكفاين ذلك: يقول

  فلحظة طرٍف منك عندي نده  نواٍل كان أو هو كائن وكّل

. املثل: والند. كل عطاء كان منك فيما مضى أو سيكون، فنظرة منك إيل تقوم عندي مقامه: ليقو

  .واهلاء يف نده للنوال

  عطاياك أرجو مدها وهي مده  لفي بحر من الخير أصله وإني

  .أنا يف حبر من اخلري، وأصل هذا البحر من عطاياك، وأرجو مد عطاياك، فهي مد هذا البحر: يقول

 في مفخٍر أستجده ولكنّها  بتي في عسجٍد أستفيدهوما رغ

  .وأستفيده وأستجده مبعىن واحد. الذهب: العسجد

. وأراد به الوالية. ليست رغبيت يف املال، ولكن رغبيت يف استفادة الفخر واستجداد الشرف: يقول

  : ومثله أليب متام

 لم أخدمك إالّ ألخدما فإنّي  خدم االقوام يرجو نوالهم ومن

  ويحمده من يفضح الحمد حمده  به من يفضح الجود جوده يجود

  .اهلاء يف به للمفخر

وحيمده على هذا اجلود، من محده . يعين كافورا. جيود ذا املفخر، من جوده يفضح كل جود: يقول
  .يعين به نفسه. يفضح كل محد

  .أنت أجود امللوك وأنا أبلغ الشعراء وأفصحهم: يعين

 إالّ ووجهك سعده وقابلته  حوس بكوكٍبفإنّك مامر النّ

لو أن كوكبا من الكواكب أصابه حنس، وقابلته أنت، سعد ذلك النجم بسعادتك، وخرج : يقول
  .النحس من غري أن يؤثر فيه بنحوسته
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  .أن من أتاك سعد بقربك، وظهر عليه إقبالك، فريجع غنيا مسرورا: يعين

ألسود وكان دسه عليه، ليعلم ما يف نفسه فقال أبو الطيب وشكا إليه ابن عياش طول قيامه يف جملس ا
  : ميدح كافورا ارجتاال

  وبذل المكرمات من النفوس  له القيام على الرءوس يقّل

الوقوف بني يديه يقل له، ألنه يستحق فوق ذلك، وكذلك يقل له بذل النفوس املكرمة يف : يقول
  .جنب ما يستحقه من التعظيم

  فكيف تكون في يوٍم عبوس ؟   ضحوٍكخانته في يوٍم إذا

إذا خانته يف حال الرفاهية والسلم والسرور فتقصر يف اخلدمة والقيام بني يديه فكيف تكون يف : يقول
أراد يف يوم يضحك : وقيل. حسنه وطالقته: والغرض بضحك اليوم وعبوسه! حال الشدة واحلرب ؟

     ليل نائم أي ينام فيه: فيه ويعبس فيه كما يقال

ومات له يف دار الربكة اليت انتقل إليها مخسون غالما يف أيام يسرية، ففزع، وخرج إىل دار أخرى 
! وإال قتلتك .. إن خرجت منها: هارباً منها يف الليل، حىت قال الناس إنه جاءه يف الليل أسود فقال له

بن طولون، فلما نزهلا فخرج على وجهه، ونزل دار بعض غلمانه إىل أن أصلحت له دار كانت حلرم ا
  .دخل عليه أبو الطيب فقال يف احملرم سنة سبع وأربعني وثالث مئة

  دار مباركة الملك الّذي فيها  داٍر بأن تدعى مباركةً أحقّ

  .أحق الدور بأن تسمى مباركة، هي الدار اليت امللك فيها، ملا يشملها من نعمه وبره: يقول

  ار عدا النّاس يستسقون أهليهاد  وأجدر الدور أن تسقى بساكنها

إذا كان البعيد يستسقى من جود يديك، فدارك اليت تسكنها أوىل بأن تسقيها جبودك : يقول
  .وبركتك

  فمن يمر على األولى يسلّيها  منازلك األخرى نهنّئها هذي

أي : نها يسليهاحنن نئ دارك اليت انتقلت إليها بنفسك، فمن مير على األوىل اليت انتقلت ع: ويقول
  .من مبعىن الذي. يصربها

  جعلت فيه على ما قبله تيها  حللت مكاناً بعد صاحبه إذا

إذا نزلت مكاناً بعد ما رحلت عن مكان غريه، تاه املكان الذي نزلته على الذي ارحتلت عنه، : يقول
  .تشرفاً بك
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 ريحك روح في مغانيها فإن  ال تنكر العقل من داٍر تكون بها

تعرف به شرفها بقربك، ألن رحيك يف منازهلا، هلا ! ال تنكر أن تكون الدار اليت حتلها هلا عقل : وليق
  .روح حتيا به

له أتمحياةً منك معطيها  سعدك من لقّاك أو وال استرد  

  .أمت اهللا سعادتك، كما ابتدأك ا، وال استرد منك ما أعطاك من احلياة: يقول

لى كافور األسود، فلما نظر إليه وإىل قلته يف نفسه ونقص عقله ولؤم كفه ودخل يوما أبو الطيب ع
وقبح فعله، ثار الدم يف وجهه حىت ظهر ذلك فيه، فخرج فركب فأتبعه األسود بعض القواد، وهو 

: أراك متغري اللون ؟ فقال أبو الطيب: يرى أن أبا الطيب ال يفطن فسايره وسأله عن حاله وقال له

وم جرح خفته عليه، وقليب مشغول به، وليس له خلف إن تلف، فبلغ معه إليه مث أصاب فرسي الي
عاد إىل األسود فأخربه، فأنفذ إليه مهراً أدهم، فقال أبو الطيب ميدحه ويذكر أسف احلمدانيني عليه 

  : وأنشدها يوم األحد ألربع عشرة ليلة من شهر ربيع اآلخر من هذه السنة

 ومن يممت خير ميمم وأم  فراقٌ ومن فارقت غير مذمم

أي قصد، ومن أممته خري : هذا فراق ومن فارقته غري مذموم، وهو سيف الدولة، وهذا أم: يقول
  .مقصود، وهو كافور

 لم أبجل عنده وأكرم إذا  وما منزل اللّذّات عندي بمنزٍل

ىت كنت مهاناً فيها فال ليست اللذة بلذة األماكن إال إذا أكرمين أصحاا وعظموا قدري، فم: يقول
  .أعدها لذة عندي

  من الضيم مرمياً بها كّل مخرم  نفٍس ما تزال مليحةً سجية

  .املفازة: واملخرم. أي مشفقة خائفةً: مليحةً

  .عادة نفسي أا تأنف الذل، وتشفق من الضيم، فلهذا أحتمل املشقة وأقطع املفاوز: يقول

  ، وكم باٍك بأجفان ضيغمعلي  رحلت فكم باٍك بأجفان شادٍن

  .األسد: والضيغم. ولدى الظيب إذا قوى: الشادن

ملا رحلت بكى لفراقي النساء اللوايت عيون كأعني الغزالن، واألبطال الذين هم كاألسود، : يقول
  .وعىن به سيف الدولة وأصحابه

  .بكى لفراقي حبييب بأجفان الشادن، وبكى سيف الدولة بأجفان الضيغم: يعين
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  بأجزع من رب الحسام المصمم  ربة القرط المليح مكانه وما

  .واهلاء يف مكانه للقرط، وهو الذي يعلق يف شحمة األذن. هذا تفسري البيت الذي قبله

وأراد . مل تكن حبيبيت صاحبه القرط، بأشد جزعاً لفراقي، من حبييب الذي هو صاحب السيف: يقول
  .به سيف الدولة

  عذرت ولكن من حبيب معمم   حبيب مقنّعكان ما بي من فلو

لو كان ما يب من الشوق إمنا هو حلبييب املقنع، لعذرت نفسي يف فراقه، ألين فارقته لطلب اد : يقول
! وما رجوته من قصد غريه، كان موجوداً عنده ! والعال، ولكن أي عذر يف مفارقة حبييب املعمم ؟

  .يظهر الندم على فراق سيف الدولة

معناه لو كان سبب فراقي من قبل احملبوبة لعذرا، ألن التغري والفراق من عاد النساء، ولكن : يلوق
  .ما يب من حبيب معمم، فالتغري ال يعذر فيه

 كاسر كفّى وقوسي وأسهمي هوى  رمى واتّقى رميي ومن دون ما اتّقى

    

ماين به، وليس يدري أن هواه يكسر ذلك احلبيب املعمم رماين بسهم، مث خاف أن أرميه مبا ر: يقول
  .قوسي وكفي وسهمي

إن سيف الدولة بدأ يل باالساءة، مث تغري يل، ألنه حسب أين تغريت له، فقبل يف كالم األعداء : يعين
  .وهذا عتاب لطيف. وليس يدري أن حمبيت له متنعين من اإلساءة إليه، ومقابلته على فعله! وساء ظنه 

 ما يعتاده من توهم وصدق   ظنونهإذا ساء فعل المرء ساءت

إذا أساء إنسان إىل إنسان، أساء ظنه به وصدق تومهه عليه، ألنه يظن أنه حقد عليه ففسدت : يقول
  .نيته

  وأصبح في ليٍل من الشّك مظلم  محبيه بقول عداته وعادى

  .ديه بقول أعدائهإذا أساء الرجل إىل صديقه، ظن أنه قد تغري له، فيتنكر يف مودته ويعا: يقول

 في فعله والتّكلّم وأعرفها  أصادق نفس المرء من قبل جسمه

الذي هو صاحب : أصدق األرواح قبل األشباح، وأعرف أحوال األرواح يف فعل املرء وكالمه: يقول
  .النفس

  متى أجزه حلماً عن الجهل يندم  وأحلم عن خلّي وأعلم أنّه
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مت أين إذا قابلته باحللم، ندم على ما بدر منه وعاد إىل إذا جهل علي خليلي حلمت، وعل: يقول
  .الوصل

 بجود التّارك المتبسم جزيت  وإن بذل اإلنسان لي جود عابٍس

  .إذا شاب اإلنسان جوده بالعبوس، جدت له بترك نواله، وتركته وقابلت عبوسه بالتبسم: يقول

  ومنجيٍب كصدر السمهري المق  من الفتيان كّل سميدع وأهوى

  .السيد: السميدع

  .أحب كل سيد كرمي، ماض يف أموره نافذاً فيها مثل الرمح املقوم: يقول

  به الخيل كبات الخميس العرمرم  خطت تحته العيس الفالة وخالطت

وروى لبات اخلميس واهلاء يف حتته . الصدمات واحلمالت: والكبات. أي قطعت من خطوت: خطت
  .وىف به للسميدع

  .ى كل سيد كرمي، قطع الفلوات وشاهد الواقعات، وقارع األبطال والزمانأهو: يقول

  ولكنّها في الكفّ والفرج والفم  عفّةٌ في سيفه وسنانه وال

أي ال يردمها عن عدوه يف قتال، وهو مع ذلك عفيف : أهوى من ال عفة له يف سيفه وسنانه: يقول
  .اليد والفرج والفم

 كّل فعاٍل له بمتمم وال  وما كل هاٍو للجميل بفاعٍل

كأنه يعرض بسيف . ليس كل من حيب الفعل اجلميل يفعله، وال كل من يفعله يتممه ويربيه: يقول
  .أنه مل يتمم إحسانه: الدولة

 خيٍل يهتدين بأدهم سوابق  فدى ألبي المسك الكرام فإنّها

وفداه جبميع الكرام . اد لونهشبه الكرام باخليل السوابق، وجعل كافورا فرساً أدهم يتقدمها لسو
  .املقتدين به

م  بمجٍد قد شخصن وراءه أغرإلى خلٍق رحٍب وخلٍق مطه  

  .أي رفعن أبصارهن: شخصن

هذا األدهم أغر باد، ال بالبياض، فاد يشرق يف وجهه إشراق الغرة، والسوابق وراءه : يقول
  .ينظرون سعة خلقه وكمال خلقه، شاخصة أبصارهن إليه

 وقفةً قدامه تتعلّم فقف  ذا منعت منك السياسة نفسهاإ
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إذا صعب عليك أيها اإلنسان أمر السياسة، فقف بني يديه وانظر إىل سياسته، تتعلم منه حسن : يقول
  السياسة 

 ضعيف المساعي أو قليل التّكرم  يضيق على من راءه العذر أن يرى

  .مقلوب رأى: راء

، فال عذر له يف ضعف مساعيه وقلة تكرمه، ألنه يتعلم منه املساعي من رأى كافوراً وصحبه: يقول
  .وكرم األخالق

 قليالً من يقول لها اقدمي وكان  ومن مثل كافوٍر إذا الخيل أحجمت

  .من قدم يقدم إذا تقدم: اقدمي

من يكون مثله يف حال شدة احلرب ؟ حني تأخرت اخليل عن اإلقدام، ومل يكن هناك من تقدم : يقول
  .ال القليل من الفرسان أي ليس هلمته يف هذا الوقت نظريإ

 لهوات الفارس المتلثّم إلى  شديد ثبات الطّرف والنّقع واصٌل

  .ال يصرف بصره يف املعركة مع تراكم الغبار ودخوله يف هلوات الفارس املتلثم: يقول

 غراً يخضب البيض بالدم وآمل  أبا المسك أرجو منك نصراً على العدا

  .أرجو منك أن تنصرين على أعدائي، حىت أمتكن منهم، وأخضب من دمائهم سيويف: يقول

 الشّقا فيها مقام التّنعم أقيم  ويوماً يغيظ الحاسدين وحالةً

    

أرجو يوماً تنعم علي فيه، فيغيظ ذلك اليوم حسادي، وأرجو منك أن تبلغين يوما أقتل فيه : يقول
يعين يكثر فيها تعب احلرب، :  حالة أقيم الشقاء فيها مقام التنعمأعدائي وأغيظ فيه حسادي، وأرجو

  .ومشقة القتال، ويكون ذلك الشقاء عندي مبرتلة التنعم أسر به كما أسر بالنعم

  مواطر من غير السحائب يظلم  أرج إالّ أهل ذاك ومن يرد ولم

ده ولو طلبت ذلك من غريك لكنت إمنا رجوتك هلذا األمر؛ ألنك أهل له قادر أن تبلغين ما أري: يقول
قد ظلمته وكلفته ما ال يقدر عليه، ووضعت الشيء يف غري موضعه، وأكون كمن طلب املطر من غري 

  .السحاب

 المشوق المستهام المتيم بقلب  فلو لم تكن في مصر ما سرت نحوها

  . عنده الشوقالذي: قصدت مصر أللقاك، ولو مل تكن فيها ملا سرت إليها بقلب املشتاق: يقول
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  كأن بها في اللّيل حمالت ديلم  نبحت خيلي كالب قبائل وال

  .هذا اجليل من العجم: األعداء، والديلم: الديلم

بل : أتريد الديلم األعداء، أو هذا اجليل من العجم ؟ فقال: سئل أبو الطيب فقال: وعن ابن جين قال
  .كل

ألعراب، حىت محلت كالا علي، كما حتمل الديلم لو مل تكن يف مصر، ملا صرت على قبائل ا: يقول
  .يف حروا مع الصياح

  فلم تر إالّ حافراً فوق منسم  اتّبعت آثارنا عين قائٍف وال

  .طرف خف البعري: الذي يتبع األثر واملنسم: القائف

أثره أنه ركب األبل وجنب اخليل، وكانت حوافرها تقع على آثار أخفاف اإلبل، فمن تبع : واملعىن
  .رأى أثر حوافر اخليل على أثر أخفاق اإلبل

  من النّيل واستذرت بظّل المقطّم  وسمنا بها البيداء حتّى تغمرت

  .جبل على جانب النيل: واملقطم. أي استترت: واستذرت. أي شربت شربا قليال: تغمرت

نا إىل مصر، فشربت سرنا باخليل واإلبل يف البيداء، فصارت آثارها فيها كالسمة، حىت وصل: يقول
  .من النيل واستترت بظل املقطم

  عصيت بقصديه مشيري ولومي  يعصي باختصاصي مشيره وأبلج

  .املنقطع ما بني احلاجبني: هو اجلميل، وقيل: األبلج

  .قصدته وعصيت من المين فيه، وأشار علي بترك لقائه، كما عصى هو من المه يف اختصاصي: يقول

  .كافورا: وأراد باألبلج. ابن خرتابة ألن املتنيب مل ميدحهوأراد به وزير كافور 

  وسقت إليه الشّكر غير مجمجم  إلي العرف غير مكدٍر فساق

  .مججم الرجل بكالمه إذا مل يفصح به ومل يبينه

ملا قصدته أنعم علي نعماً غري مكدرة مبن وال أذى، ومدحته مدحاً ال عيب فيه، وال إشارة فيه : يقول
  .إىل ذم

 وقد حكّمت رأيك فاحكم حديثاً  لهم بنا قد اخترتك األمالك فاختر
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  .قد اخترتك من األمالك، فحذف من وأوصل الفعل إىل ما بعده فنصبه: أي

قد اخترتك من بني امللوك، فاختر أنت حديثاً يتحدثون به عين وعنك، وقد جعلتك حاكماً، : يقول
  .همفافعل يب فعالً إذا مسعوه كان خمتاراً عند

 وأيمن كفٍّ فيهم كفّ منعٍم  فأحسن وجٍه في الورى وجه محسٍن

  : ومثله آلخر. وجه احملسن أحسن الوجوه، وكفه أكثر بركةً من سائر األكف: يقول

 وأما وجهه فجميل فحلو  أما مذاقه: أر كالمعروف ولم

 إقداماً على كّل معظم وأكثر  وأشرفهم من كان أشرف همةً

  .لناس من كانت مهته أشرف، وإقدامه على كل أمر عظيم أكثرأشرف ا: يقول

  سرور محب أو مساءة مجرم  تطلب الدنيا إذا لم ترد بها لمن

إن املال إمنا يراد به أن تسر الودود، وترغم أنف احلسود، فإذا : كأنه خياطب نفسه أو صاحبه فيقول
  ! جلاه وحسن احلال ؟وأي معىن يف طلب ا! مل ترد هذين فلماذا تطلب املال ؟

  من اسمك ما في كّل عنٍق ومعصم  وصل المهر الّذي فوق فخذه وقد

  .قد وصل إيل املهر املوسوم بامسك، الذي هو مسة يف عنق كل حي ويده، فرساً كان أو غريه: يقول

  وإن كان بالنّيران غير موسم  لك الحيوان الراكب الخيل كلّه

يها، وكل حيوان موسوم بامسك فاخليل موسومة بالنريان، والناس أنت متلك اخليل وراكب: يقول
  .موسومون بالنعم واإلحسان

 ثلثيها انتظارك فاعلم وصيرت  ولو كنت أدري كم حياتي قسمتها

    

إمنا أتقاضاك بالوعد؛ ألين ال أدري كم أعيش فأخاف حلول املوت قبل الوصول إىل املوعود، : يقول
يت ألمضيت ثلثيها انتظاراً لوعدك واستطابة به، فال أم وعدك وإمنا أم ولو كنت أعلم مقدار حيا

  .األجل

 لي بحظّ البادر المتغنّم فجد  ولكن ما يمضي من الدهر فائتٌ

  .ما فات من العمر ال أستدركه، فجد يل حبظ من يسبق اإلحسان ويغتنمه: يقول

 المسلّمإليك النّفس قود  وقدت  رضيت بما ترضى به لي محبةً
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كل شيء ترضى به يل فإين راض به، ومؤثر هواك يف كل شيء، وقدت نفسي إليك قود من : يقول
  .سلمها لك

 عنّي ولم أتكلّم فكلّمه  ومثلك من كان الوسيط فؤاده

  .الواسطة بني الرجلني: الوسيط

ع إليه والتقاضي من كان مثلك يف الكرم فقلبه يكون واسطة بيين وبينه، وينوب منايب يف التشف: يقول
  .له، فيتكلم عين يف حاجيت وال حيتاج أن أتكلم ا

  : وخرج من عنده فقال يهجوه

  من حكّم العبد على نفسه  من عبٍد ومن عرسه أنوك

واهلاء يف عرسه . من حكم العبد على نفسه أنوك من عبد: من مرفوعة باالبتداء وأنوك خربه وتقديره
. ضى حبكم العبد، فهو أشد محقاً من العبد، وأشد محقاً من امرأة نفسهالذي ير: تعود إىل من أي: قيل

  .اهلاء تعود إىل العبد أي يكون أمحق من العبد، ومن امرأة العبد: وقيل

  ليحكم اإلفساد في حسه  يظهر تحكيمه وإنّما

  .العقل: احلس

يرى أنه راض :  أي.الذي جيعله حاكماً، ويعتقد حتكيمه يف الباطن، ويظهر رضاه أيضاً: يقول
واهلاء يف حسه تعود . بتحكيمه يف الظاهر، كما هو راض به يف الباطن، فقد حقق الناس فساد عقله

  .ورضى حبكمه. ابن اإلخشيد الذي كان يف حجر كافور: إىل من ويف حتكيمه إىل العبد وأراد به

  .وروى نظهر وحنكم بالنون

فسنا؛ لتفسد حسه، ال أنا حكمناه يف احلقيقة على أنفسنا، إمنا نظهر للناس حتكيم كافور يف أن: واملعىن
واهلاء يف . بل أظهرنا ذلك له ليزداد يف حسه فساداً؛ إذ من شأن األمحق أنه مهما حكم ازداد محقاً

  .حسه تعود إىل العبد

  كمن يرى أنّك في حبسه  من يرى أنّك في وعده ما

أنا يف حبسه وهو يظن أين : يعين. نتظر وعدهليس من يظن أنك يف حبسه، كمن يظن أنك م: يقول
  .واهلاء يف وعده وحبسه تعود إىل من األوىل. خطاب لنفسه: والكاف. مقيم على انتظار وعده

  عن فرجه المنتن أو ضرسه  ال تفضل أخالقه العبد

  ! إن العبد ليس له مهة إال يف األكل واجلماع، وال يتجاوز مهه إىل مكرمة، فكيف أرجوه؟: يقول
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  وال يعي ما قال في أمسه  ينجز الميعاد في يومه ال

  .للعهد: للميعاد أي يف يوم امليعاد وقيل: اهلاء يف يومه قيل

إذا وعد وعداً مل ينجزه، وإذا صار إىل يوم آخر، نسى وعده باألمس؛ جلهله، فمن هذا حاله : يقول
  ؟ !فكيف يرجى نواله 

  في قلسهكأنّك المالّح   تحتال في جذبه وإنّما

  .حبل السفينة: القلس

إذا وعد شيئاً حتتاج إىل االحتيال يف جذبه إىل ذلك املوعود، فإن أغفلت جره تأخر، كما أن : يقول
  .املالح حيتاج إىل جر السفينة يف النهر مصعداً هلا، فإن ألقى احلبل من يده، اجنرت مع املاء

  أسهمرت يد النّخّاس في ر  ترج الخير عند امرٍئ فال

  .أي على رأسه: يف رأسه

  .ال ترج خرياً عند من كان عبداً، فمرت على رأسه يد النخاس بالصفع، فإنه ال خري عنده: يقول

 فانظر إلى جنسه بحاله  وإن عراك الشّك في نفسه

إن عرض لك شك يف أمره حبسن حاله، فال تغتر بتلك، وانظر إىل جنسه من العبيد فإن خلقه : يقول
  .م، والشيء إذا التبس حاله بغريه، يرد إىل جنسهكأخالقه

  إالّ الّذي يلؤم في غرسه  يلؤم في ثوبه فقلّما

  .جلدة رقيقة خترج على رأس املولود: الغرس

  .قلما يلؤم يف ثوبه إال الذي يولد وهو لئيم، فكل شيء يرتع إىل أصله: يقول

  لم يجد المذهب عن قنسه  من وجد المذهب عن قدره

  .األصل: القنس

من وجد طريقاً إىل أن يتجاوز قدر نفسه ويباين أشكاله، فإنه ال جيد طريقاً يتجاوز أصله : يقول
  .وينحرف به عن لؤم نفسه

واتصل قوم من الغلمان بالصيب موىل األسود، فأنكر ذلك عليهم وطالبه بتسليمهم إليه، فجرت 
طولب أبو الطيب بأن يذكر الصلح فقال يف بينهما وحشة أياماً، مث سلمهم إليه فقتلهم واصطلحا، ف

    : ذلك

 ألسن الحساد وأذاعته  حسم الصلح ما اشتهته األعادي
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  .أي وما أذاعته: وأذاعته

قطع الصلح ما كانت تشتهيه األعادي من اخلالف بينكما، وما أفشاه احلساد من الوحشة : يقول
  .الواقعة بينكما

  ا وبين المرادرك ما بينه  أنفس حال تدبي وأرادته

  .ما اشتهته: واهلاء راجعة إىل ما يف قوله. وما أرادته: أي

  .أراد قوم أن يوقعوا بينكما اخلالف، فحال تدبريك بينهم وبني مرادهم: يقول

  من عتاٍب، زيادةً في الوداد  ما أوضع المخبون فيه صار

م على اخلب، وهو السري السريع، الذين حيملون دوا: واملخبون. إذا أسرع املشي: أوضع إيضاعاً
  .وأراد ها هنا السعي بالنميمة

  .صار فعل من يسعى بينكما بالنميمة والفساد، زيادة يف إصالح الوداد، فرجع الوشاة باخليبة: يقول

 سلطانه على األضداد ب  وكالم الوشاة ليس على األحبا

ضمري الكالم، وعلى : م ليسيروى بالرفع فيكون مبتدأ، وعلى األضداد خربه، واس: سلطانه
  .األحباب خربه

إن كالم الوشاة إمنا يوقع الفساد إذا كان بني األضداد، فأما بني األحباب املتصافني فال يوقع : يقول
  .الفساد

  .سلطانه بالنصب يعين ليس يتسلط على األحباب، سلطانه على األضداد: وروى

  ي الفؤادء إذا وافقت هوى ف  تنجح المقالة في المر إنّما

وهذا تأكيد للمعىن . إن مقالة الوشاة، إمنا تعمل يف املرء إذا وافقت منه مراداً هلا، وأصغى إليها: يقول
  .األول

 فألفيت أوثق األطواد ل  ولعمري لقد هزرت بما قي

  .اجلبال: األطواد

صادفوك يف احللم إن الوشاة بالغوا يف السعاية بينكما، وحركوك بالوشاية فلم تسمع قوهلم، ف: يقول
  .والوقار مثل اجلبل

  كنت أهدى منها إلى اإلرشاد  بما أبيت رجاٌل وأشارت
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أشار قوم عليك باخلصومة، فأبيت ما أشاروا به، فكنت أرشد منهم وأهدى إىل الصواب فيما : يقول
  .فعلت من الصلح

  هد ويشوى الصواب بعد اجتهاد  يصيب الفتى المشير ولم يج قد

  .إذا أخطأ املقتل وأصاب الشوى، وهي األطراف: رماه فأشواه: يقال. خيطئأي : يشوى

  .قد يصيب اإلنسان الصواب وإن مل جيتهد، وقد خيطئ الصواب بعد االجتهاد: يقو

  .أنك أصبت الرأي يف الصلح، وأخطأ من اجتهد يف السعاية: يعين

  ر وصنت األرواح في األجساد  ما ال ينال بالبيض والسم نلت

أدركت بصواب رأيك من مرادك، ما ال ينال بالقتال، وحفظت الدماء حىت بقيت األرواح يف : قولي
  .األجساد، ومل يقتل أحد ومل يرق دم

  لك والمرهفات في األغماد  الخطّ في مراكزها حو وقنا

. وصلت إىل مرادك من غري أن حركت الرماح من مراكزها، وأخرجت السيوف من أغمادها: يقول

  .السيوف احملدودة: رهفاتوامل

 أن رأيه في الطّراد ساكناً،  ما دروا، إذ رأوا فؤادك فيهم

  .واهلاء يف رأيه للفؤاد. املطاردة، وهي احملاربة: الطراد

ملا رأوك ساكن القلب، تومهوا بأن ذلك عن غفلٍة وقلة فكر فيه، ومل يعلموا أنك معمل رأيك : يقول
  .ن قلبك ساكناً، ورأيك يف حماربةيف فؤادك الستنباط الصواب، فكا

 رأٍي معلٍّم مستفاد كّل  ففدى رأيك الّذي لم تفده

  .أي مل تستفده: مل تفده

كل رأي مستفاد معلم مكتسب بالتعلم، فداء رأيك الذي طبعت عليه، ومل تستفده أنت من : يقول
  .أحد

 لم يحلّم تقدم الميالد  وإذا الحلم لم يكن في طباٍع

  . يكن الرجل مطبوعاً على احللم، فمرور األيام وتقدم الوالدة، ال جتعله حليماًإذا مل: يقول

  .ال اعتبار بالسن، وإمنا االعتبار بالطبع: يعين

  فور واقتدت كّل صعب القياد  ومثله سدت يا كا فبهذا
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 لك، ذا الرأي احلصيف ومبثله من اآلراء، صرت سيداً، وقدت كل صعب املقادة، حىت انقاد: يقول
  .ودخل يف طاعتك

 ليست خالئق اآلساد عة  وأطاع الّذي أطاعك والطّا

مبثل هذا الرأي أطاعك رجال مثل األسود اليت مل تطع ألحد قبلك، إذ ليست الطاعة من عادة : يقول
  .األسود

  طع أحنى من واصل األوالد  أنت والد، واألب الّقا إنّما

  .لى كل حال أشفق على ولده من الولد الواصلأنت له مبرتلة الوالد، واألب ع: يقول

أي لو كان : معناه أنك يا كافور أقرب إىل ابن موالك، وأحىن عليه من ولده الواصل له: قال ابن جين
  .له ولد لكنت أحىن عليه من ولده

    

من بغى لكما الشّر ال عدا الشّر  الفساد أهل الفساد وخص 

وز عنه الشر وال فارقه، وجعل اهللا أهل الفساد، خمصوصاً به من طلب لكما الشر، فال جتا: يقول
  .دونكما

  الجسم والروح فال احتجتما إلى العواد ما اتّفقتما  أنتما

 كاجلسم والروح، فال وقع بينكما اختالف حىت حتتاجا - ما دام بينكما اتفاق وصلح -أنتما : يقول
  .إىل السفر يف الصلح بينكما

واجلسم، جعل االختالف بينهنا مرضهما، وجعل سعي الناس يف الصلح بينهما، ملا جعلهما الروح 
  .عيادة هلما

  وقع الطّيش في صدور الصعاد  كان في األنابيب خلفٌ وإذا

إذا وقع اخللف بني أهل اململكة، وهم األمراء واجليوش والقواد، اضطرب ملكهم الذي هو : يقول
  .لفت مل يعمل صدره وزل عن الطعن، واضطرب يف يديهصدرهم، كما أن أنابيب الرمح إذا اخت

  .أراد أنكما إذا اختلفتما اضطرب أمركما، كما أن الرمح إذا اختلفت أنابيبه طاشت أعاليه: وقيل

  وشفى رب فارٍس من إياد  أشمت الخلف بالشّراة عداها

 أنفسهم من - حبزم - شروا : يعين. اخلوارج، مسوا أنفسهم شراة: فاعل شفى ضمري اخللف والشراة
  .أي باعوها: اهللا تعاىل
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االختالف بني القوم يشمت األعداء م، كما أن اخلوارج ملا اختلفت كلمتهم يف خالفة أمري : يقول
املؤمنني علي كرم اهللا وجهه، ظفر م أمري املؤمنني وأفناهم وأمشت م أعداءهم، وكذلك متكن 

  .ه، حني اختلفت كلمتهمكسرى صاحب فارس من قبيلة إياد، شفى صدر

 حتّى تمزقوا في البالد رة  وتولّى بني البريدي في البص

إن اخللف أوقع ببين الربيدي وهم ثالثة إخوة كانوا قد ملكوا البصرة يف أيام املقتدر فلم يقدر : يقول
  .عليهم، حىت وقع اخلالف بينهم، ومات أحدهم، فتمكن منهم السلطان وشتت مشلهم واستأصلهم

  وكطسٍم وأختها في البعاد  كأمٍس بالقرب منّا ملوكاًو

  .وهي جديس: أي أخت طسم: وأختها. أي وتوىل اخللف ملوكاً. وملوكاً عطف على ما قبله

أهلك اخللف ملوكاً قربوا منا، حىت أن مدة قرم منا كمدة أمس إىل يومنا، وأهلك االختالف : يقول
  .م وجديس، وكانوا ملوك محريمثل طس: أيضاً ملوكاً يف قدمي الزمان

 ومن كّل باٍغ وعاد ه  بكما بتّ عائذاً فيكما من

  .واهلاء يف منه تعود إىل اخللف. من العدوان: والعادي. من البغي: الباغي

  .أعوذ بكما أن يقع اخللف بينكما، وأن يقع بينكما كيد البغاة والعداوة: يقول

   بين الجيادرق صم الرماح  وبلبيكما األصيلين أن تف

  .، والتثنية أيضاً جائزة"فَقَد صغت قُلُوبكُما: "كقوله تعاىل. ألبابكما: كان الوجه

أعوذ به بعقلكما الثابت أن تتحاربا، فتفرق الرماح بني خيولكما، فيصري معك حزب ومعه : يقول
  .حزب

أشقى عدو تذخرانه من عتاد بالّذي  أو يكون الولي 

 الذي هو عدتكما وذخريتكما -لكما من أن تقتال الويل، وأن جتعاله لسالحكما أعوذ بعق: يقول
  . أشقى عدو، إذ السالح يعد لألعداء ال لألولياء- لألعداء 

  ما تقول العداة في كّل ناد  هل يسرن باقياً بعد ماٍض

  .الس: النادي

إنه :  ما تقول األعداء يف االسإذا تقاتلتما، فيقتل أحدكما صاحبه، هل يسر الباقي منكما: يقول
  ! قتل صاحبه وهتك حرمته ؟

 أن تبلغا إلى األحقاد دد  منع الود والرعاية والسؤ
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هذه اخلصال اليت فيكما منعتكما أن تبلغا إىل أن حيقد أحدكما على صاحبه؛ فلهذا عدلتما إىل : يقول
  .الصلح، لتأكد هذه املعاين

  ولو ضمنت قلوب الجمادب   ترقّق القلب للقل وحقوقٌ

ومنع أيضاً حقوق متأكدة، حىت لو كانت للجماد قلوب، فضمنت هذه احلقوق تلك القلوب، : يقول
  .لرق بعضها لبعض

  شاكراً ما أتيتما من سداٍد  الملك باهراً من رآه فغدا

ما رأيتما من ملا اصطلحتما أصبح امللك منرياً، أر من رآه، وغلبه بنوره، وشكر لكما على : يقول
  .الصواب والسداد

 وأيدي قوٍم على األكباد و  فيه أيدكما على الظّفر الحل

  .اهلاء يف فيه للملك

ظفرمتا من امللك مبا أردمتا، وأصبح حسادكما واضعني أيديهم على أكبادهم؛ ملا ناهلم من األمل : يقول
  .بالصلح الذي صار بينكما

  والنّدى واألياديفة والمجد   دولة المكارم والرأ هذه

    

دولتكما دولة هذه األشياء، فإذا وقع يف هذه الدولة خلل، اختلت هذه األشياء، وإذا سلمت : يقول
  .سلمت هذه األمور

  س وعادت ونورها في ازدياد  ساعةً كما تكسف الشّم كسفت

فعاد هذه الدولة كسفت ساعة ملخالفتكما، كما تكسف الشمس، مث زال الكسوف عنها : يقول
  .نورها، وزاد على ما كان من قبل

 بفتى مارٍد على المراد  يزحم الدهر ركنها عن أذاها

  .مجع مارد، وهو الشرير اخلبيث: املراد

إذا أراد الدهر أن يؤذي هذه الدولة، زامحه : أي. ركن هذه الدولة يزحم الدهر عن أذاها: يقول
وعىن به كافور . د على املعتدين، ومقابل للخبثاء خببثهمأي عا: ركنها ومانعه، بفىت مارٍد على املراد

  .األسود

  عالٍم، حازٍم، شجاٍع، جواد  مخلٍف، وفي، أبي، متلٍف،
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أن هذا الفىت جامع : وأراد. أي يتلف ماله يف اجلود، وخيلف من تلف ماله، ويعوضه على ما ذهب منه
  .هلذه األوصاف

 لّت له رقاب العبادوذ ك  أجفل النّاس عن طريق أبي المس

  .أي تفرق: أجفل

  .خلى الناس له طريق اد والعال، وذلت له رقاب الناس، وانقادوا له: يقول

 عن أتيه كّل واد ضيٍق  كيف ال يترك الطّريق لسيٍل

جمرى السيل، شبهه بالسيل يف إقدامه وكثرة : والوادي. السيل الذي يأيت من بلد إىل بلد: األتى
  .حيث أن السيل حيمل كل شيء يأيت عليهجيوشه، ومن 

  .كيف ال يترك الناس الطريق لسيل يضيق عنه كل واد؛ لكثرته وكل موضع أتى عليه غرقه: يقول

وكان كافور يتقدم إىل أصحاب األخبار، يرجفون بأنه واله موضعاً يف الصعيد، وينفذ إليه قوماً 
ثق بكالم يسمعه، محل إليه ست مئة دينار ذهباً، يعرفونه ذلك، فلما كثر هذا وعلم أن أبا الطيب ال ي

  : فقال ميدحه وأنشدها يوم اخلميس لليلتني خلتا من شوال، سنة سبع وأربعني وثالث مئة

  وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب  فيك الشّوق والشّوق أغلب أغالب

أي أقدر : ألنه أغلب مينأنا أحاول أن أغلب شوقي إليك، وهو يغلبين ال حمالة، : خياطب حبيبه يقول
على الغلبة، وأعجب من هجرك يل، ووصلك أوىل بأن أعجب منه؛ ألن عادتك اهلجر، فليس هو 

  .بعجيب، وإمنا العجب من الوصل

  بغيضاً تنائى، أو حبيباً تقرب  تغلط األيام في بأن أرى أما

لط مرةً فتقرب احلبيب وتبعد من عادة األيام أا تقرب البغيض، وتبعد احلبيب، فلم ال تغ: يقول
  البغيض ؟ 

  عشية شرقي الحدالى وغرب  سيري ما أقّل تئيةً وللّه

نصب : وتئيةً. تعجب! وهللا سريى . جبل: وغرب: موضع بالشام: واحلداىل. التثبت والتلبث: التئية
  .على التمييز

ان أسرعه، وأقل متكين حني جعلت احلداىل وغرب عن مييين وقصدت مصر فما ك! هللا سريى : يقول
  .وهو مصر. أراد جعلت هذين املكانني يف جانب املشرق، وسرت إىل جانب املغرب: وقيل! فيه 

 الطّريقين الّذي أتجنّب وأهدى  عشية أحفى النّاس بي من جفوته
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  .بدل من العشية األوىل: وعشية. أي أشدهم اهتماماً يف الرب يب: أحفى الناس يب

يعين سيف الدولة، : عشية جفوت من هو ألطف الناس يب، وأشدهم اهتماماً بأمريهللا مسريي، : يقول
األمر الذي تركته ملا قصدت كافوراً وجفوت سيف : يظهر الندم على فراقه، وأصوب األمرين

  .الدولة، مع اهتمامه بأمري

  .لطريقنيأنه كان ترك اجلادة وتعسف، ليخفي أثره، خوفاً على نفسه، فترك أقصر ا: وعن ابن جين

 تخبر أن المانوية تكذب  وكم لظالم اللّيل عندي من يٍد

إن النور مطبوع على اخلري : وهم يقولون. ماين: قوم من اوس ينتسبون إىل رجل امسه: املانوية
إم كذبوا يف قوهلم، فكم من نعمة لليل : فهو يقول. والصالح، والظلمة مطبوعة على الشر والفساد

  .ى كذم يف أن الظلمة ال تفعل اخلريعندي، تدل عل

  وزارك فيه ذو الدالل المحجب  ردي األعداء تسري إليهم وقاك

ومتكين فيه ! كم مرة سترين الليل عن األعداء عند سريي فيما بينهم : هذا تفسري للبيت األول يقول
  .وهذا كله خري حصل يل من الظلمة! من زياريت احلبيب احملجوب 

  أراقب فيه الشّمس أيان تغرب  العاشقين كمنتهكليل  ويوٍم

  .أي كمنت فيه: كمنته

  .إن النور ال يفعل الشر: يقول رداً على املانوية يف قوهلم

    

رب يوم كمنت فيه خوفاً من أعدائي وطال علي، كما يطول الليل على العاشقني، وكنت أنتظر فيه 
وهذا شر حصل من النور، فبطل . ن أعدائيالشمس حىت تغرب، ليظلم الليل فأسرى فيه وأجنو م

  .إنه مطبوع على اخلري، ال يقدر على الشر: قوهلم

كيف عرف معناه ! غريك يستطيل الليل، فقبحاً له : ملا أنشدته قال: حدثين املتنيب قال: قال ابن جين
  ! ؟

  من اللّيل باٍق بين عينيه كوكب  وعيني إلى أذني أغر كأنّه

 أذين الفرس األغر، فإن توجس ما علمت أنه أحس بشيء، فتأهبت يف أمري كنت أنظر إىل: يقول
  .أي كأنه قطعة باقية من الليل: كأنه من الليل باق: مقام عيين، وقوله: فكأن أذين الفرس قائمان

  .شبه فرسه بقطعة من الليل؛ ألنه أدهم، وغرته بكوكب يف ظلمة
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  رحيٍب وتذهبتجيء على صدٍر   فضلةٌ عن جسمه في إهابه له

  .جلده: وإهابه. الواسع، ويستحب يف الفرس سعة الصدر: الرحيب

ويستحب يف . هلذا الفرس فضلة من جلده تضطرب على صدره الواسع، فتجيء وتذهب: يقول
هذه الفضلة : أراد بالفضلة ذكاءه، مث قال: وقيل. الفرس أن يكون جلد صدره واسعاً فاضالً عنه

  .يعين ال يسع هذا الذكاء إال صدره؛ لسعته، وال يسع إهابه: جتيء على صدره الواسع

  فيطغى وأرخيه مراراً فيلعب  به الظّلماء أدنى عنانه شققت

أي رفعه، : شققت ذا الفرس ظلمة الليل، فسرت فيها، فكنت إذا جذبت عنانه طغى برأسه: يقول
  .لعب برأسه، لنشاطه: لطماحه وعزة نفسه، وإذا أرخيته

  وأنزل عنه مثله حين أركب   الوحش قفّيته بهأي وأصرع

إذا تبعت به أي وحش كان، حلقته وصرعته، ونزلت عنه وهو على القوة اليت ركبته عليها، مل : يقول
  .يلحقه تعب وعياء

  وإن كثرت في عين من ال يجرب  الحيل إالّ كالصديق قليلةٌ وما

ها، فالعتيق منها قليل، فهي مثل األصدقاء يكثرون اخليل وإن كانت كثرية يف عني من ال يعرف: يقول
  .يف العدد ويقلون عند التجربة

  وأعضائها فالحسن عنك مغيب  لم تشاهد غير حسن شياتها إذا

  .العالمة كالغرة والتحجيل، وكل لون خيالف لون اجللد: الشية

  .عنكإن كنت ال تعرف حسن اخليل إال يف شياا وأعضائها فاحلسن غائب : يقول

 بعيد الهم فيها معذّب فكّل  لحا اهللا ذي الدنيا مناخاً لراكٍب

  .على احلال: مناخاً نصب على التمييز، وقيل

  .لعن اهللا هذه الدنيا اليت ال ينال فيها املراد، فكل صاحب مهة شريفة فيها معذب بإجداا عليه: يقول

 عتّبأشتكي فيها وال أت فال  هل أقول قصيدةً: أال ليت شعري

  .ليت شعري كائن، فحذف خرب ليت: وتقديره. أي ليتين أشعر: ليت شعري

  ! هل أقول قصيدة وأنا راض عن الزمان ؟ ال أشكو صروفه وال أتعتب عليه : يقول

  ولكن قلبي يا ابنة القوم قلّب  ما يذود الشّعر عنّي أقلّه وبي
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  .لتصرف يف األموريا بنت أب جيد ا: كناية عن قوله: يا ابنة القوم: قوله

حال اجلريض دون القريض ولكن قليب متقلب يف : كما يقال. يب من اهلم ما مينع أقله الشعر: يقول
  .جلد صابر على ما ينويه، ويستخرج املعىن، مع ما فيه من اهلموم. األمور

 لم أشأ تملي علي وأكتب وإن  وأخالق كافوٍر، إذا شئت مدحه

 عن الشعر، فإين إذا شئت مدح كافور، فإن أخالقه تبعثين على إن كانت اهلموم شغلتين: يقول
  .مدحه، فأكتبه وإن مل أتفكر فيه

 كافوراً فما يتغرب ويمم  إذا ترك اإلنسان أهالً وراءه

  : ومثله آلخر. من حصل عنده فكأنه يف أهله، ملا يرى من بره ما يسره: يقول

 ى حسبتهم أهليوإلطافهم حتّ  زال بي إكرامهم وافتقادهم فما

وبادرةً أحيان يرضى ويغضب  يمأل األفعال رأياً وحكمةً فتى  

  .البديهة: البادرة

  .ليس له فعل إال فيه حكمة ورأي وبادرة، فيمأل ذلك الفعل من هذه الثالثة: يقول

البديهة كالروية من غريه، يف امتالئه من احلكمة، ويفعل ذلك يف حاليت : وبالغ يف ذلك حيث جعل
  .لرضا والغضب، وال مينعه غضبه من احلكمة، وال رضاه يلهيه عنهاا

  .ما يبدر عند الغضب: البادرة: وقيل

  .إذا رضى مأل أفعاله رأياً وحكمة، وإذا غضب مألها بادرة وسطوةً، فيبالغ يف كال احلالني: واملعىن

 أن السيف بالكفّ يضرب تبينت  إذا ضربت في الحرب بالسيف كفّه

    

إذا ضرب بالسيف، عمل يف يده أكثر مما يعمل يف يد غريه، فإذا رأيت ذلك علمت أن السيف : ليقو
  .عمل على قدر قوة الكف

  وتلبث أمواه السحاب فتنضب  تزيد عطاياه على اللّبث كثرةً

  .أي جتف: تنضب

اه أبداً تزداد كلما بقيت عطاياه ازدادت ومنت؛ ألنه يهب فرساً فتنتج، أو ضيعةً فتغل، فعطاي: يقول
  .وتبقى، ال كعطاء السحاب، فإنه إذا أقام مبكان أياماً جف وذهب

  .معناه أنه إذا أمسك العطاء، فإمنا يؤخره لتكثريه، واملاء إذا منع من السيالن، غار ونضب: وقيل
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أراد أن عطاياه متصلة دائمة، فهي أكثر وأثبت من ماء السحاب، ألا جتيء أحياناً وتقلع : وقيل
  .خرىأ

 أغنّي منذ حيٍن وتشرب فإني  أبا المسك هل في الكأس فضٌل أناله ؟

أنا أغنيك مبدحك، وأطربك، وأنت تشرب كأس السرور مبا أنظمه من أوصافك، فاسقين من : يقول
  .أي اجعل يل يف سرورك نصيبا بإجناز ما وعدت: فضلة هذا الكأس

  .ربأراد أن مدحيي يطرب، كما يطرب الغناء الشا: وقيل

  ونفسي على مقدار كفّيك تطلب  على مقدار كفّي زماننا وهبت

  .أنت إمنا وهبت من املال على قدر مهة الزمان، وأنا أطلب منك على قدر مهتك ومبلغ جودك: يقول

  .كنت إذا خلوت أنشدت: وحكى ابن جين عنه أنه قال

  ونفسي على مقدار كفّي تطلب  على مقدار كفّيك عسجداً وهبت

 يكسوني وشغلك يسلب فجودك  لم تنط بي ضيعةً أو واليةً إذا

إذا مل تقطعين ضيعةً، أو توليين واليةً تفضل عن مؤنيت، فإنه وإن كساين جودك، فإن اشتغالك : يقول
  .بتدبري امللك عىن، يسلبين ما يكسوين إياه جودك

  حذائي وأبكى من أحب وأندب  يضاحك في ذا العيد كلٌّ حبيبه

ل أحد يف هذا العيد يسر بأهله يف وطنه، وأنا بعيد عمن أحب، أبكى على فراقه، وأشتاق إىل ك: يقول
  .لقائه

وأين من المشتاق عنقاء مغرب ؟  إلى أهلي وأهوى لقاءهم أحن  

أغرب يف البالد : أي بعيد، يقال: ومغرب. وهو جعله وصفاً. عنقاء مغرب وصفاً وإضافة: يقال
  .إذا خرج منها: وغرب

! أنا أشتاق إىل أهلي، وأشتهي لقاءهم، ولكن بيين وبينهم بعد العنقاء، فهل أصل إليهم ؟: وليق

  .فكما ال يصل إليه كذلك وصويل إىل أهلي! فاشتياقي إليهم كاشتياق املشتاق إىل عنقاء مغرب 

وصل؛ ألنه معناه أرى الناس يضربون املثل يف البعد بالعنقاء، ولو عقلوا لضربوا باملغرب عن ال: وقيل
  .أبعد من العنقاء

 أحلى في فؤادي وأعذب فإنّك  فإن لم يكن إالّ أبو المسك أو هم
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مىت مل يكن يل إال أنت، أو أهلي، فإن الذي أختاره، هو الكون عندك، واملقام يف خدمتك، : يقول
  .دون األهل الذين أشتاقهم

بوكّل  وكّل امرٍئ يولي الجميل محب طي بمكاٍن ينبت العز 

  .أنت تفيض على نعمك، وأكتسب العز عندك، فقليب حيبك، واملقام يطيب يل بقربك: يقول

اد ما اهللا دافعب  يريد بك الحسوسمر العوالي والحديد المذر  

  .احملدد: املذرب

  .يريد بك احلساد السوء، واهللا تعاىل يدفع عنك، وكذلك تدفعه رماحك وسيوفك احلداد: يقول

  إلى الشّيب منه عشت والطّفل أشيب  ون ما لو تخلّصواودون الّذي يبغ

دون ما يرومون من كيدك حروب، لو سلموا من أهواهلا إىل الشيب، لشيب رءوس أطفاهلم، : يقول
: ولكنك مىت أرادوا بك سوءاً، قصدم مبكر، أو ضرب، يأيت على أنفسهم ويفين حيام، وقوله

  .عشت دعاء للممدوح

  وإن طلبوا الفضل الّذي فيك خيبوا  عطوا وحكّمواطلبوا جدواك أ إذا

  .إذا طلبوا عطاءك أعطيتهم وحكمتهم فيه، وإن طلبوا فضلك خيبتهم وحرمتهم: يقول

  ولكن من األشياء ما ليس يوهب  جاز أن يحووا عالك وهبتها ولو

 حيويها، فلست من األشياء ما ال جيوز هبته، وعالك من مجلة ذلك؛ ألنه ال ميكن ألحد أن: يقول
  .متنعهم ذلك للبخل

 بات في نعمائه يتقلّب لمن  وأظلم أهل الظّلم من بات حاسداً

أظلم الظاملني، من حيسد الذي ينعم عليه، فهو يتقلب يف نعم احملسود، فحسادك يتقلبون يف : يقول
  ! نعمك، ومع ذلك حيسدونك 

 وال أبله أم سواك  وليس  وأنت الّذي ربيت ذا الملك مرضعاً

ربيت هذا امللك وهو ضعيف حىت شددته وقهرت أعداءه، فليس له كافل سواك، وأنت أوىل : يقول
  .به ممن عجز عن تدبريه وسياسته

    

أي أنك . ابن موىل كافور: أي أنت الذي ربيت هذا امللك، وأراد به. ويروى ذا امللك بفتح امليم
  .ليس له أب وال أم غريككفلته وهو طفل صغري، ال يعرف أباً وال أماً، ف
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  وما لك إالّ الهندواني مخلب  له ليث العرين لشبله وكنت

. كنت كاألسد لشبله، تذب عنه كما يذب األسد عن شبله، وسيفك لك كاملخلب لألسد: يقول

  .واهلاء يف له للملك أو للملك

  إلى الموت في الهيجا من العار تهرب  القنا عنه بنفٍس كريمٍة لقيت

  .باشرت القتال عنه بنفسك الكرمية اليت رب إىل املوت خوفاً من العار، وال رب من املوت: يقول

 ويخترم النّفس الّتي تتهيب  وقد يترك النّفس الّتي ال تهابه

  .ضمري املوت: فاعل يترك وخيترم

  .قد ينجو من املوت من ال خياف منه، وقد يصيب املوت من حيذر منه، فيخترمه: يقول

  ولكن من القوا أشد وأنجب  عدم الالّقوك بأساً وشدةً اوم

الذين لقوك يف احلرب مل يكونوا ضعافاً جبناء، ولكنهم لقوا من هو أشد منهم وأقدر على : يقول
  .قهرهم

  عليهم، وبرق البيض في البيض خلّب  وبرق البيض في البيض صادقٌ ثناهم،

 عوٍد كيف يدعو ويخطبكّل  على  سيوفاً علّمت كّل خاطٍب سللت

هزمهم ملا لقيهم، وكانت سيوفه إذا برقت صدق برقها وعملت السيوف يف البيض، وأوعدته : يقول
أا تقطعه وتقطع الرءوس اليت فيه، وإذا برق البيض للسيوف كذب برقها أا متنع البسها، فربق 

ن خيطبوا يف مجيع الناس، فخطبوا أن الواجب عليهم أ: سيوفك املسلولة علمت اخلطباء يف مجيع البالد
  .على كل منرب بامسك

  إليك تناهى المكرمات وتنسب  عما ينسب النّاس أنّه ويغنيك

وإن مل يكن لك نسب يف العرب فأنت أصل املكرمات وإليك نسبها، فأنت أكرب من أن تنسب : يقول
  : إىل أب أو جد، وهذا كقول أيب طاهر

ا تناهى المكرمات وتنسبإليه  خالئقه للمكرمات مناسب  

  .إليها تناها كل جمد مؤثل: وروى

  معد بن عدنان فداك ويعرب  وأي قبيٍل يستحقّك قدره ؟

  .تعود إىل أي: اهلاء يف قدره للقبيل، وقيل

أية قبيلة من العرب تستحق أن تنسب إليها، فأنت أفضل من معد بن عدنان، ويعرب بن : يقول
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  .ومها يفديانك. عربقحطان اللذين مها أصل ال

  .إنك عبد ال يعرف لك أصل وحسب: هذا هجو يريد: وقيل

  لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب  طربي لما رأيتك بدعةً وما

 ببدع، فإين كنت أرجو أن أراك فأطرب مبجرد الرجاء -  اآلن وقد رأيتك -ليس سروري : يقول
  .وقد رأيتك! فكيف اآلن ؟

إن باطنه إىل اهلزؤ أقرب ورفع فأطرب عطفاً على أرجو ومل يعطفه على هذا وإن كان ظاهره مدحاً، ف
  .أن أرى

  كأنّي بمدٍح قبل مدحك مذنب  فيك القوافي وهمتي وتعذلني

مل وضعتين يف غري موضعي ؟ وكذلك المتين مهيت : المتين القصائد على مدح غريك، فقالت: يقول
  : وهو كقول أيب متام. لغريك ذنب أذنبتهمل اشتغلت خبدمة غريه ؟ حىت كأن مدحي : وقالت

 بآمالي فأصبحت تائباً سواك  وهل كنت إالّ مذنباً يوم أنتحي

  .واملصراع األول لو مل يضم إليه املصراع الثاين لكان هجواً ظاهراً

  أفتّش عن هذا الكالم وينهب  حال الطّريق ولم أزل ولكنّه

 وبينك، وكنت أختري لك هذا الكالم ألتعلمه مدحاً إمنا مدحت غريك؛ ألن الطريق حال بيين: يقول
  .لك، وامللوك ينتهبونه مين

أراد بالطريق طريق املدح أي كان طريق مدحك بعيد التناول؛ النتهاء أوصافك يف املكارم، : وقيل
  .فكنت أتفكر يف مدحك، وتنهبه امللوك مين، فكان ذلك سبب تأخري عنك

  رب حتّى ليس للغرب مغربوغ  حتّى ليس للشّرق مشرقٌ فشرق

سار هذا الكالم أي الشعر يف اآلفاق، فشرق حىت ليس مشرق ألهل الشرق؛ ألن مشارق أهل : يقول
  .الشرق كثرية، فليس بعد الشرق شرق، وال بعد الغرب غرب، ولو كان وراءمها موضع لسار إليه

  جدار معلّى أو خباء مطنّب  قلته لم يمتنع من وصوله إذا

إذا قلت شعراً سار يف البدو واحلضر، ووصل إىل سكان املدر والوبر فاجلدار املعلى ألهل : يعين
  .احلضر، واخلباء املطنب ألهل الوبر

واتصل بأيب الطيب أن قوماً نعوه يف جملس سيف الدولة حبلب، فقال يف ذلك ومل ينشدها كافوراً 
  : األسود
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  وال كأس، وال سكنهوال نديم،   التّعلّل ؟ ال أهٌل وال وطن بم

    

  .ما يسكن إليه: والسكن. تطيب النفس: التعلل

  .بأي شيء أتعلل ؟ وقد عدمت هذه األشياء اليت يتسلى اإلنسان ا: يقول

  ما ليس يبلغه في نفسه الزمن  من زمني ذا أن يبلّغني أريد

در على السرور، وهذه أريد من الزمان أن يدوم على حال، فال يسلب مين الشباب، وال يك: يقول
حالة لو أرادها الزمان لنفسه مل يقدر عليها؛ ألنه لو اختار أن يكون اراً دائماً، أو ربيعاً أبداً ملا أمكنه 

  ! ذلك، فكيف يبلغين ما ال يقدر عليه لنفسه ؟

  ما دام يصحب فيه روحك البدن  تلق دهرك إالّ غير مكترٍث ال

  .ال تبال حبوادث الدهر، فإا ال تدومما دام روحك يف اجلسد، ف: يقول

  .أراد ال تبال بأهل الدهر ما دمت حياً: وقيل

  وال يرد عليك الفائت الحزن  يديم سرور ما سررت به فما

  .سرور: فاعل يدمي

وجزعك على ما يفوتك . سرورك مبواتاة الدهر ال يدمي ذلك لك، وإن حرصت على دوامه: يقول
  .تفرح بلذة إن وصلت إليك، وال حتزن عليها إن فاتتكمنه ال يرده عليك، فال 

  هووا وما عرفوا الدنيا وال فطنوا  أضر بأهل العشق أنّهم مما

إن أهل العشق اغتروا بظواهر الدنيا، فاغتروا حبسن اخللق، وأحبوا من هو حسن الوجه، ومل : يقول
وقد بني ذلك فيما . الدهر، فأخر ذكرهميعتربوا قبح أفعاله، ومل ينظروا إىل حوادث الزمان وأحوال 

  .يليه

  في إثر كّل قبيٍح وجهه حسن  عيونهم دمعاً وأنفسهم تفنى

  .دمعاً نصب على التمييز

عشقوا بال جتربة وروية؛ فعيوم تذوب عربةً، وأنفسهم تسيل حزناً على كل قبيح الفعل : يقول
  .حسن الوجه

  ي اليوم مؤتمنفكّل بيٍن عل  تحملوا حملتكم كّل ناجيٍة
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  .وحتملوا أمر، ومحلتكم دعاء. الناقة السريعة: الناجية

مىت شئتم الرحيل فارحلوا، فلست أبايل بفراق من بان عين بعد أن عرفت قبح أفعالكم : يقول ألحبابه
  .وخبث هذا الزمان، وال أخاف اآلن من الفراق، فكل فراق مأمون يف حقي

متّ شوقاً وال فيها لها ثمن إن  ما في هوادجكم من مهجتي عوض 

نفسي أحب إيل من النساء الاليت يف هوادجكم، فكيف أفنيها شوقاً إليهن وال عوض يل فيهن : يقول
  .وليس يف اهلوادج مثن ملهجيت! ؟

  كلٌّ بما زعم النّاعون مرتهن  من نعيت على بعٍد بمجلسه يا

  : تة فيه ألحد ومثله للفرزدق قولهكل منا مرهون باملوت فال مشا: خياطب سيف الدولة يقول

 الشّامتون كما لقينا سيلقى  فقل للشّامتين بنا أفيقوا

  ثم انتفضت فزال القبر والكفن  قد قتلت وكم قدمتّ عندكم؟ كم

  .كم مرة أخربت مبويت وقتلي وأنا حي، فبطل ما متناه املرجفون وزالت أراجيفهم: يقول

  عةٌ ثم ماتوا قبل من دفنواجما  قد كان شاهد دفني قبل قولهم

قد كان مجاعة قبل من أخربك اآلن مبويت، زعموا أم شاهدوا دفين، مث ماتوا وأنا حي، فكذلك : يقول
  .ميوت هؤالء وأبقى أنا حياً

  تجري الرياح بما ال تشتهي السفن  كّل ما يتمنّى المرء يدركه ما

ن األقدار ال جتري على وفق اإلرادات، كما أن ليس كل ما يشتهيه اإلنسان يصل إليه، فإ: يقول
  .الرياح إمنا ب على طبعها ال على ما خيتاره أصحاب السفن، وهذا تعريض بسيف الدولة

  .إن األمر ليس كما حتبه من مويت، فإين رمبا عشت بعدك: يقول

ما يتمناه ما يدرك املرء كل : وجيوز يف كل النصب بإضمار الفعل يفسره الظاهر، وهو يدركه أي
  .وهذا هو االختيار ألجل النفي، كاالستفهام

هذا يف لغة متيم، ويف لغة أهل احلجاز رفع ألنه اسم ما . وجيوز يف كل الرفع باالبتداء وما بعدها خربها
  .وما بعدها خربها

 يدر على مرعاكم اللّبن وال  رأيتكم ال يصون العرض جاركم

  .ل واألذى، وليس عندكم مرعى خصيب يدر عليه اللنبمن جاوركم ال يصون عرضه عن الذ: يقول

  .ال خري عندكم نصرب ألجله على األذى: يعين
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  وحظّ كّل محب منكم ضغن  كّل قريٍب منكم ملٌل جزاء

  .من قرب منكم مللتموه، فجزاء قربه منكم امللل، ومن أحبكم جازيتموه باحلقد عليه: يقول

 والمنن اقبه التّنغيصيع حتّى  وتغضبون على من نال رفدكم

  .إذا أحسنتم إىل إنسان نغصتم إليه نعمكم حىت يصري التنغص واملنن عقوبةً عليه: يقول

  بهماء تكذب فيها العين واألذن  الهجر ما بين وبينكم فغادر

    

  .األرض البعيدة اليت ال يهتدي فيها: البهماء

ين وبينكم فالةً بعيدةً تكذب فيها العني ملا جربت أحوالكم هجرتكم وبعدت عنكم، وجعلت بي: يقول
  .فترى خياالت ال حقيقة هلا، وتسمع فيها األذن أصواتاً ال حقيقة هلا أيضاً

  وتسأل األرض عن أخفافها الثّفن  الرواسم من بعد الرسيم بها تحبو

ة وهو ما مجع ثفن: النوق اليت تسري الرسيم، وهو ضرب من السري، الواحدة رامسة والثفن: الرواسم
  .غلظ من جلد البعري إذا القى األرض من اليدين والركبتني

إذا سارت اإلبل يف هذه البهماء حفيت أخفافها لشدة السري فيها، فتحبوا على ثفناا وجتري : يقول
  ! ما فعلت أخفاف هذه اإلبل اليت كانت تكفينا مالقاتك ؟: عليها، حىت تسأل الثفنات األرض فتقول

  وال أصاحب حلمي وهو بي جبن  لمي وهو بي كرمأصاحب ح إنّي

  .أحلم ما دام احللم مىن منسوباً إىل الكرم، فأما إذا كان منسوباً إىل الذل واجلنب مل أصرب عليه: يقول

  وال ألذّ بما عرضي به درن  أقيم على ماٍل أذّل به وال

  .ؤدي إىل دناءة الطبع ولؤم العرضال أختار املال مع الذل، وال أستلذ مبا يورثين العيب وي: يقول

  ثم استمر مريري وارعوى الوسن  سهرت بعد رحيلي وحشةً لكم

أي جرى على عادته اليت أمر : استمر فالن على مريره: يقال. املرير مجع املريرة وهي القوة من احلبل
  .عليها

يت عنكم وعاد النوم إىل ملا فارقتكم سهرت وحشةً لفراقكم، فلما طالت األيام نسيتكم وتسل: يقول
  .عيين

  فإنّني بفراٍق مثله قمن  بليت بود مثل ودكم وإن
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. إن عاملين كافور مبثل ما عاملتموين به، وجرى على عادتكم يف األذى، فارقته كما فارقتكم: يقول

  : ومثله

 وإذا نبا بك منزٌل فتحول

  لرسنوبدل العذر بالفسطاط وا  أبلى األجلّة مهري عند غيركم

  .والعذر مجع العذار. مجع اجلالل: األجلة

طال مقامي عند غريكم إلكرامه إياي، حىت أبلى مهري األجلة جالً بعد جل، وبدل عليه عذار : يقول
  .بعد عذار، فلم ميلين كما مللتم أنتم مقامي عندكم

 جوده مضر الحمراء واليمن في  عند الهمام أبى المسك الّذي غرقت

وإمنا مسيت مضر احلمراء؛ . عند كافور الذي عم جوده مجيع العرب مضريهم ومينيهمأقمت : يقول
ربيعة، ومضر، وإياد، وأمنار، إىل جرهم يف قسم مرياثه، فأعطى : ألن نزار ملا مات وحتاكم أوالده وهم

وأعطى مضر اإلبل احلمر، وقيل أعطاه الذهب؛ فسمى . ربيعة الفرس: ربيعة اخليل؛ فسمى أوالده
  .ده مضر احلمراءأوال

 تأخّر آمالي وال تهن فما  وإن تأخّر عنّي بعض موعده

وهذا استبطاء . إن تأخر عين بعض ما وعدين به من الوالية وغريها، فإن أملي فيه يف غاية القوة: يقول
  .وعتاب

 فهو يبلوها ويمتحن مودةً  هو الوفي ولكنّي ذكرت له

  .إظهار املودة اليت خيترب ا وميتحنهو يفي مبا وعدين، ولكين ذكرت : يقول

  .كنت أظهر له املودة فأذكرها، فهو ميتحن ما ذكرته من املودة فيؤخر موعدي جتربة ملوديت له: يعين

  .بدل ذكرت بذلت: ويروى

  .ومما قاله مبصر يف احلكم ومل ينشده األسود ومل يذكره فيه

 انامن شأنه ما عن وعناهم  صحب النّاس قبلنا ذا الزمانا

  .صحب الناس قبلنا هذا الزمان، وأمههم من أمر هذا الزمان ما أمهنا منه: يقول

  ه وإن سر بعضهم أحيانا  بغصٍة كلّهم من وتولّوا

ومثله لآلخر . كل من مضى قبلنا، مضى ويف قلبه غصة من الزمان، وإن سر بعضاً يف وقت: يقول
  : قوله
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  كلٌّ يبيت من الدنيا على غصص

 ولكن تكدر اإلحسانا ه  تحسن الصنيع لياليربما 

  .حتسن ليايل الزمان الصنيع: يعين. اهلاء يف لياليه نعود إىل الزمان

  .إن الزمان ميزج اإلحسان باإلساءة والتكدير: يقول

أن الزمان إذا أحسن أوال كدر وأساء آخراً، هذه عادته، يعطي مث يرجع وإذا أحسن ال يتم : يعين
  اإلحسان 

 حتّى أعانه من أعانا دهر  نّا لم نرض فينا بريب الدوكأ

مل يكفنا ما نقاسيه من حوادث الزمان، حىت أعانه عليها حسادنا وأعداؤنا، فصاروا أعواناً : يقول
  .للزمان على اإلساءة إلينا

  ركّب المرء في القناة سنانا  أنبت الزمان قناةً كلّما

داً أو شراً يطلب به هالكنا، ركب اإلنسان يف تلك القناة السنان أي كي: إذا أنبت الزمان قناةً: يقول
  .فيصريها رحماً

    

  .أن اإلنسان يتم أمر الدهر يف اإليقاع بنا: يعين

 فيه وأن نتفانى نتعادى  ومراد النّفوس أصغر من أن

عضنا بعضاً ما يريد اإلنسان من هذه الدنيا من املأكول وامللبوس والنعم، أحقر من أن يقتل ب: يقول
  .ألجله؛ ألنه ال يدوم ألحد

  كالحاٍت وال يالقي الهوانا  أن الفتى يالقي المنايا غير

  .شديدات، وهي نصب على احلال: كاحلات أي عابسات، وقيل

  .إن الدنيا ال قدر هلا، ولكن احتمال اهلوان أصعب من مالقاة املوت: يقول

الحياة تبقى لحي شّجعاناأضلّنا ال لعددنا  ولو أن 

  .لو كانت احلياة تدوم، لكان الشجعان الذين يتعرضون للقتل أكثر الناس ضالالً وأغبنهم رأياً: يقول

  فمن العجز أن تكون جبانا  لم يكن من الموت بد وإذا

فإذا كانت احلياة منقطعة باملوت، واملوت ال حميص عنه حبال، واجلنب ال ينجى منه، فاستعمال : يقول
  .العجز والذلاجلنب هو 
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 سهٌل فيها إذا هو كانا فس  كّل ما لم يكن من الصعب في األن

  .أي ما مل يقع: ما مل يكن

  .إن كل ما مل يقع مما يستصعب يف النفوس، فهو سله إذا وقع: يقول

وكان األستاذ أبو املسك اصطنع شبيباً بن جرير العقيلي فقلده عمان والبلقاء وما بينهما من الرب 
، فعلت مرتلته وزادت رتبته واشتدت شوكته وغزا العرب يف منابتها، من السماوة وغريها، واجلبال

واجتمعت العرب إليه وكثر من حوله وطمع يف األسود وأنف من طاعته، فسولت له نفسه أخذ 
دمشق والعصيان ا، فسار إليها يف حنو عشرة آالف، وقاتله أهلها وسلطاا واستأمن إليه مجهور 

الذين كانوا ا، وغلقت أبواا واستعصموا باحلجارة والنشاب، فترك بعض أصحابه على اجلند 
الثالثة األبواب اليت تلي املصلي ليشغلهم م، ودار هو حىت دخل على القوات، حىت انتهى إىل باب 

  .اجلابية، وحال بني الوايل وبني املدينة ليأخذها

: فقال قوم. واختلف الناس يف أمره. لى رأسه صخرةوكان يقدم أصحابه، فزعموا أن امرأة دلت ع

وقعت يد فرسه يف قناة ومل ختلص يدها فسقط، وكان مكسور الكتف والترقوة بسقطة سقطها عن 
الفرس يف امليدان بعمان قبل ذلك بقليل، وسار إىل دمشق قبل متام االجنبار وذكروا أنه سار من 

أملاً إىل قائم سيفه وجعل يذب حوله، وكان سقطته فمشى خطوات، مث غلب فجلس وضرب بيده 
شرب وقت ركوبه سويقاً، فزعم قوم أنه طرح له فيه شيء، فلما سار ومحى عليه احلديد وازدحم 
الناس حوله عمل فيه؛ غري أنه سقط ومل ير أثر شيء من السالح وال احلجارة اليت أصابته، وكثر 

  .هده صرع فأصابه ذلك يف تلك الساعةكان يتع: تعجب الناس منه ومن أمره، حىت قال قوم

وازم أصحابه ملا رأوا ذلك، وخالفوا املوضع الذي دخلوا منه، وأرادوا اخلروج منه معه فقتل منهم 
أربع مئة فارس وبضعة عشر، وأخذ رأسه، ووردت الكتب إىل مصر خبربه يوم اجلمعة خلمس خلون 

ب األسود أبا الطيب بذكره فقال، وأنشدها يوم من مجادى اآلخرة سنة مثان وأربعني وثالث مئة وطال
  .السبت لست خلون منه

  ولو كان من أعدائك القمران  مذموم بكّل لسان عدوك

  .الشمس والقمر: القمران

كل من عاداك فهو مذموم عند كل أحد، حىت أن الشمس والقمر لو عادياك لذمهما مجيع : يقول
ك وإقبال دولتك، حىت أن من عاداك مل يوجد يف ومجيع األمم أن اخللق أمجعوا على فضل: يعين: الناس
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  .من حيمده

أنت رذل ساقط، ومن كان كذلك ال يعاديه إال مثله، فإذا : وقد صرف هذا املعىن إىل الذم كأنه قال
كان من يعاديك مثلك فهو مذموم بكل لسان، حىت لو عاداك القمران لكانا مذمومني مبساجلتهما 

  .إياك

  كالم العدى ضرب من الهذيان   في عالك وإنّماسر وللّه

هللا تعاىل سر مبا أعلى قدرك، وإمنا رفع قدرك ملا علم من فضلك، فكالم العدى ال معىن له مع : يقول
  .إرادة اهللا تعاىل

  .وقد صرف إىل اهلجو

الدنيا ال قدر هلا أراد أن اهللا تعاىل إمنا بلغك هذه املرتلة ليغيظ بك األحرار، وليعلم الناس أن : وقيل
  .عند اهللا تعاىل، إذ لو كان هلا قدر ملا مكنك منها مع حقارتك ومهانة قدرك

  !قيام دليٍل أو وضوح بيان ؟  أتلتمس األعداء بعد الّذي رأت

إن هللا تعاىل سر يف عالك مبوت شبيب حني غدر بك، فهل : قد ظهر لألعداء دليل على ما قلت: يقول
  ! ن هذا ؟يطلبون دليالً أوضح م

 حياٍة أو بغدر زمان بغدر  رأت كّل من ينوي لك الغدر يبتلي

    

رأت األعداء كلّ من يغدر بك مغدوراً به، إما من جهة احلياة باملوت أو من جهة الزمان : يقول
  .بالذل

  وكانا على العالّت يصطحبان  شبيٍب فارق السيف كفّه برغم

  .حوادثه: عالت الدهر

  .فارق شبيباً على رغم منه، بعد أن كان ال يفارقه فقتل بسيفه على ما يقالإن السيف : يقول

 قيسي وأنت يماني رفيقك  :كأن رقاب النّاس قالت لسيفه

وبينهما عداوة قدمية وتارات وكيدة وهذا الرجل كان من . من قحطان: واليمن. من عدنان: قيس
  .قيس عيالن، والسيوف اجليدة تنسب إىل اليمن

 كأن رقاب الناس ملا تربمت بقطع شبيب هلا، أغرت بينه وبني سيفه ليقتله حىت تسلم الرقاب :يقول
وأنت مياين وهو قيسي، وبني قيس واليمن تلك احلروب والتارات، ! مل تصحبه ؟: من شره فقالت له
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  .فبان من يده وضرب عنقه وأخذ منه ثأر اليمن عند قيس

  .نه بأحسن عبارةوأراد أن يذكر سبب قتله بسيفه فعرب ع

 المنايا غاية الحيوان فإن  فإن يك إنساناً مضى لسبيله

  .أي إن كان شبيب إنساناً مات، فاملوت غاية كل حي، فضالً عن كل إنسان: اسم كان مضمر

  .فهذا كاملرثية له

 غباراً في مكان دخان يثير  وما كان إالّ النّار في كّل موضٍع

جعله ناراً وغبار املعركة .  يف املواقع، وكان يثري الغبار بدل الدخانكان يف أيام حياته ناراً: يقول
  .دخاناً

  وموتاً يشهي الموت كّل جبان  فنال حياةً يشتهيها عدوه

عاش يف حياة نكدة منغصة يشتهيها كل عدو له، ومات موتةً قبيحةً متىن اجلبان أن ميوت قبل : يقول
  .أن يصري إىل مثل حاله

  .إن امرأة رمته جبرة مآلنة عذرة: وقيل.  فرسهقنطر به: قيل

  .إن هذا البيت مرثية له: وقيل

إنه عاش يف عز وعالء يتمناه العدو لنفسه، ومات موتاً يشجع اجلبان؛ ألنه إذا علم أن املوت : يقول
  .ال حميص عنه، وأن حترزه ال ينجيه منه، اشتهى املوت يف القتال

 م يخش وقع النّجم والدبرانول  نفى وقع أطراف الرماح برمحه

دفع رماح األبطال عن نفسه برحمه، ملا خشى أن يصل إليه من جهتهم قتل أو جرح، ومل خيش : يقول
  .أن يرتل إليه املوت من السماء

وذلك أن امرأة . استبعد املوت من اجلهة اليت أتاه منها، كما يستبعد وقع النجوم من السماء: يعين
  .يعين مل يكن خيشى ذلك. سقطت به فرسه: ن سور دمشق، وقيلدلت على رأسه حجراً م

  معار جناحي، محسن الطّيران  ولم يدر أن الموت فوق شواته

  .أي جلدة رأسه: شواته

  .مل يعلم أن املوت جنم أعري جناحا طائر، وأنه يعلم الطريان فيهتدي إليه: يقول

  كانبأضعف قرٍن، في أذّل م  وقد قتل األقران حتّى قتلته
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املرأة اليت : يعين. مل يزل يقتل األبطال حىت قتلته األقران بأضعف قرن يف أخس مكان وأذله: يقول
  .دلت عليه الرحى

  على كل سمٍع حوله وعيان  المنايا في طريٍق خفيٍة أتته

أتاه املوت من حيث ال يشعر به هو وال أصحابه فكأنه جاء يف طريق خفي على كل أحد ممن : يقول
  .لهحو

 يميٍن واتّساع جنان بطول  ولو سلكت طرق السالح لردها

  .واهلاء يف ردها للمنايا. القلب: اجلنان

  .لو جاءته املنايا من طريق احلرب لردها عن نفسه بطول ميينه وسعة قلبه: يقول

  على ثقٍة من دهره وأمان  المقدار بين صحابه تقصده

  .قتله: قصده، وقيل: قيل: تقصده

  .وهو بني أصحابه، واثق من دهره آمن من صروفه.  قصد موته أو أجله القدر:يقول

  على غير منصوٍر وغير معان ؟  وهل ينفع الجيش الكثير التفافه

  .أي اجتماعه: التفافه

  .إذا مل يكن اإلنسان منصوراً من جهة اهللا تعاىل، فال ينفعه كثرة جيشه واجتماعه: يقول

 يده بالجامل العكنان ولم  سهودى ما جنى قبل المبيت بنف

اسم موضع جلماعة : واجلامل. وما جىن مفعوله. ضمري شبيب: وفاعله. أي أعطى الدية: ودى
  .الكثري: والعكنان. جلماعة البقر: مثل الباقر. اجلمال

  .أعطى دية من قتله من األقران قبل دخول الليل بنفسه ومل يعط ديتهم باإلبل الكثرية: يقول

  وتمسك في كفرانه بعنان ؟  وليته يد عاقٍلما أ أتمسك

يعين ال يفعل هذا ! ومتسك يده العنان حملاربتك ! كيف متسك يد العاقل إحسانك مث يكفره ؟: يقول
  .عاقل، وإن رامه خذلته يده

  .أتأكل السمك وتشرب اللنب: كقولك. وعطف متسك على متسك ولو نصب الثاين جلاز

    

  ! ويركب للعصيان ظهر حصان  ما أركبته من كرامٍة ويركب
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  .طريقة اإلعراب يف يركب الثاين مثل ما ذكر يف جواز الرفع والنصب

  ! كيف جيمع عاقل بني ركوب كرامتك وركوب فرسه حملاربتك ؟: يقول

  وقد قبضت كانت بغير بنان  ثنى يده اإلحسان حتّى كأنّها

  .لسيف والعنان ليس هلا أصابع وبنانإحسانك قبض يده عن معصيتك، فكأا وقد قبضت ا: يقول

 وأوفى من ترى أخوان شبيب  وعند من اليوم الوفاء لصاحٍب ؟

  .من يفي اليوم لصاحبه ؟ فأوىف الناس مثل شبيب يف غدره: يقول

أي مثله، وأراد أما : شبيب وأوىف من ترى أخوان يعين أوىف الناس أخو شبيب: وهذا معىن قوله
  .أي متشاان يف العلة متشاكالن يف الطبع كاألخوين: أخوان: وقيل. ميتان

  وليس بقاٍض أن يرى لك ثاني  قضى اهللا يا كافور أنّك أوٌل

إن اهللا تعاىل قد حكم بأنك األول يف الفضل والسابق إليه، ومل حيكم بأن يكون لك نظري يف : يقول
  .الفضل

  الن ؟عن السعد يرمي دونك الثّق  تختار القسي وإنّما فمالك

  .مل ختتار القسي وتستعدها، فأنت ال حتتاج إليها؛ ألن سعادة جدك ترمي اجلن واإلنس: يقول

  وجدك طعان بغير سنان ؟  تعني باألسنّة والقنا ومالك

  .تعين من العناية

  .أي حاجة لك إىل اإلعناء باألسنة والقنا، وإقبال دولتك يطعن عنك أعداءك بغري سنان: يقول

 غني عنه بالحدثان ؟ وأنت  ل السيف الطّويل نجادهولم تحم

  .أراد باحلدثان؛ قضاء اهللا تعاىل وقدره: مل حتمل السيف وحوادث الدهر قد أغنتك عنه ؟ وقيل: يقول

 ما أحببت في أتاني فإنّك  جدت أو لم تجد به: أرد لي جميالً

  .غين إليه؛ ألا ال تفعل إال ما تريدهأرد يل اجلميل، فعلته أو مل تفعله، فإن األيام تبل: يقول

 شيء عن الدوران لعوقه  لو الفلك الدوار أبغضت سعيه

  .لو كرهت دوران الفلك، لعرض له ما مينعه من الدوران، وحبسه على وفق إرادتك: يقول

 صفة له، فيكون مرفوعاً بفعل مضمر، وهذا الظاهر تفسري: وروى هذا البيت برفع الفلك والدوار

وال جيوز رفعه باالبتداء؛ ألن لو ال . وصار أبغضت تفسرياً له. لو خالفك الفلك لعوقه: كأنه قال. له
  .يقع بعدها إال الفعل
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ولو نصب الفلك لكان أظهر يف اإلعراب؛ ألنك كنت تضمر فعالً، ويكون أبغضت تفسرياً له 
  .لثاين عليهلو أبغضت سعي الفلك أبغضت سعيه فأضمرت األول لداللة ا: وتقديره

ونالت أبا الطيب مبصر محى، كانت تغشاه إذا أقبل الليل، وتنصرف عنه إذا أقبل النهار بعرق، فقال 
  .يصف احلمى ويذم األسود، ويعرض بالرحيل، فشغف الناس ا مبصر، وأنشدوها األسود فساءته

  . مئةوذلك يف يوم االثنني ألربع ليال بقني من ذي احلجة سنة مثان وأربعني وثالث

  ووقع فعاله فوق الكالم  يجّل عن المالم ملومكما

  .الرجل الذي يالم: امللوم

وكذلك وقع . الرجل الذي تلومانه يعين نفسه جيل عن لومكما فال تؤذياه مبالمكما: يقول لصاحبيه
 من أن فعله أجل أيضاً: يعين. فعل هذا الرجل امللوم فوق الكالم الذي توجهانه إليه على سبيل املالم

  .أن يالم عليه

  .اراد فعل هذا الرجل أجل من أن يلحقه الوصف بالكالم، ويبلغه البيان بالعبارة واملقال: وقيل

  .اهلاء يف فعاله تعود إىل املالم أي وقع فعل املالم وتأثريه فوق تأثري الكالم: وقيل

  .عود إىل املالموعلى األول اهلاء ت. أن املالم يفعل يف فعل السهام ال فعل الكالم: يعين

  ووجهي والهجير بال لثام  ذراني والفالة بال دليٍل

  .ما يشد على الفم من طرف العمامة: شدة احلر، واللثام: نصب الفالة واهلجري ألما مفعول واهلجري

ذراين مع الفالة أقطعها بال دليل، فإين دليل لنفسي، وذرا وجهي مع اهلجري بال لثام، : يقول لصاحبيه
  .جلدة وجهي تنوب يل مناب اللثامفإن 

  وأتعب باإلناخة والمقام  أستريح بذا وهذا فإني

. بذي أي ذه، وهو إشارة إىل الفالة لفظا: بذا إشارة إىل الفالة، وذكره على معىن املكان وروى

  .إشارة إىل اهلجري: وهذا

  .اإلقامةأنا أستريح بقطع الفلوات ومالقات احلر وأتعب بإناخة املطية و: يقول

 بغام رازحٍة بغامي وكّل  عيون رواحلي إن حرت عيني

    : وله معنيان. وقامت. املعيبة اليت كلت: والرازحة. صوت الناقة عند التعب: البغام

إن حارت عيين فعيون رواحلي عيين، وبغامهن : أحدمها ما ذكره ابن جين عن أيب الطيب أنه قال
إن فعلت : كما إذا قال القائل. أنا يمة مثلهن إن حتريت: ه قالبغامي، يعين به طريقة الدعاء، فكأن
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  .كذا فأنت محار

  .أنا أقتدي بعيون رواحلي إن حارت عيين، فعينها تقوم مقام عيين: والثاين يقول

الذي هو صوت الرازحة، وأستدل بصوا : أين أهتدي بالبغام: كل بغام رازحة بغامي يعين: وقوله
ن الروازح ال تئن إال على جواد الطريق، فيكون بغامهن مبرتلة بغامي الذي على جادة الطريق، أل

  .أهتدي به، ودليل على الطريق

  .معناه أن صوا ينوب عن صويت يف شكوى التعب: وقيل

  سوى عدى لها برق الغمام  أرد المياه بغير هاٍد فقد

  .وقيل سبعني برقة. تنتجعهاإن العرب إذا عدت للسحاب مئة برقة، مل تشك أا ماطرة ف: قيل

أنا أعد الربق وأنتجع مواقع غيثه فيكون عدى الربق دليالً على املاء، فال أحتاج أي دليل آخر : يقول
  .من الناس يدلين إليه

ي وسيفي يذمإذا احتاج الوحيد إلى الذّمام  لمهجتي رب  

  .الغرر: يذم أي جيعلين يف ذمته، والذمة هنا

وذمة سيفي، وال أحتاج إىل خفري جيريين إذا احتاج إليه . ا أسري يف ذمة اهللا تعاىلإذا سرت فإمن: يقول
  .غريي

وحكى أنه ملا رجع من عند عضد الدولة وبلغ األهواز أحضر خفري العرب وقاطعهم على اخلفارة 
سه فوقع الرتاع بينه وبينهم يف نصف دينار، سألوه زيادة على ما بذل هلم فلم جيبهم إليه، وضرب فر

  .وهو ينشد هذا البيت

  البيت... يذم لمهجتي ربي وسيفي 

  : فقتل عند دير العاقول

  وليس قرى سوى مخّ النّعام  أمسى ألهل البخل ضيفاً وال

وجعل مخ النعام كناية عن ذلك؛ إذ النعام ال . ال أمسى ضيف البخيل، ولو مل أجد شيئاً البتة: يقول
  .مخ هلا

  جزيت على ابتساٍم بابتسام   خباًصار ود النّاس ولما

  .اخلديعة: اخلب

  .ملا نافقين الناس بالوداد، عاشرم كما عاشروين، وجازيتهم ابتساماً على ابتسامهم: يقول
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 أنّه بعض األنام لعلمي  وصرت أشك فيمن أصطفيه

 أو ولد، صرت أشك فيمن أصطفيه وأثق به من أهل! ملا رأيت الناس مطبوعني على الغدر : يقول
  .ملعرفين أنه بعض الناس، والغدر قد عمهم

  .أراد مبن أصطفيه نفسه، وهذا بعيد ألن اإلنسان ال يشك يف نفسه: وقيل

الجاهلين على الوسام  العاقلون على التّصافي يحب وحب  

  .حسن الوجه: الوسام، والوسامة، وامليسم

  . من حسن وجههواجلاهل حيب. العاقل حيب من يصطفيه يف الوداد: يقول

  إذا ما لم أجده من الكرام  وآنف من أخي ألبي وأمي

  .إن أخي من األم واألب إذا مل يكن كرمياً جلانبته وأنفت أن يكون يل أخاً مع لؤمه: يقول

  .ال أصحب إال كرام الناس وخيارهم: يعين

  على األوالد، أخالق اللّئام  األجداد تغلبها كثيراً أرى

  .لى الظرف، أي كثريا من األزمنة، وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوفنصب ع: كثرياً

إذا كان الولد لئيماً حال لؤم الولد بني الولد واجلد، فينسب إىل اللؤم، ويعرف به دون اجلد، : يقول
  .فيكون كأنه ولد من اللؤم ال من األب

 أعزى إلى جد همام بأن  ولست بقانٍع من كّل فضٍل

ن الفضل والشرف مبجرد كرم النسب، حىت أكسب لنفسي مفاخر أتشرف ال أرضى م: يقول
  .بذكرها

  وينبو نبوة القضم الكهام  لمن له قد وحد عجبت

. واحلد جيوز أن يريد به أن يكون قد بلغ حد الرجال، وأن يريد به احلدة يف األمر. القامة: القد

  .الكليل: والكهام. املتكسر: والقضم

له صورة الرجل الكامل، وآلة تبلغه إىل معايل األمور فلم يبلغ إليها، وينبو عجبت ممن : يقول
  .كالسيف الكليل

 يذر المطي بال سنام فال  ومن يجد الطّريق إلى المعالي
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  .استفهام: عجبت ملن له قد وقيل: من يف موضع جر عطفاً على قوله

 يهزل املطي بسريه ويذيب أسنمتها حتته، عجبت ممن جيد الطريق إىل املعايل فال يسري إليها حىت: يقول
  فتبقى بغري سنام، 

  كنقص القادرين على التّمام  أر في عيوب النّاس عيباً ولم

  .ليس يف اإلنسان عيب أقبح من أن يكون ناقصاً مع قدرته على الكمال: يقول

  .معناه ليس عيب أقبح من الكسل: وقيل

 اب وال أماميبي الرك تخب  أقمت بأرض مصر فال ورائي

    

  .بقيت مبصر متربماً ا فال أسري عنها متقدماً وال متأخراً: يقول

 لقاءه في كّل عام يمّل  وملّني الفراش وكان جنبي

طال نومي على الفراش حىت مل الفراش مين، وكان جنيب إذا لقي الفراش يف عام مرةً واحدة : يقول
  .مل منه

  اسدي، صعب مراميكثير ح  عائدي، سقم فؤادي قليٌل

رفع هذا كله ليخرب أنه على هذه األوصاف يف احلال دون ما مضى، إذ لو أراد املاضي لنصب على 
  .احلال من ميل لقاءه

  شديد السكر من غير المدام  الجسم ممتنع القيام عليل

وترى : "ىلوهذا من قوله تعا. والسكر من غري مدام عبارة عن الشدة وعظم احملنة. اخلمر: املدام
  ".الناس سكَارى وما هم ِبسكَارى

  فليس تزور إالّ في الظّالم  كأن بها حياء وزائرتي

  .احلمى، كأا تستحي من أن تزور بالنهار، فتأتيين يف الظالم؛ لفرط حيائها: عىن بالزائرة

  فعافتها، وباتت في عظامي  لها المطارف والحشايا بذلت

  .مجع حشية: واحلشايا. دية من اخلز، معلمة األطراف، الواحد مطرف، بضم امليمأر: املطارف

فرشت هلذه الزائرة الفرش احلسنة فكرهت أن تبيت عليها، ومل تقنع ا، فوصلت إىل عظامي : يقول
  .وباتت فيها

 بأنواع السقام فتوسعه  يضيق الجلد عن نفسي وعنها
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  .أي عن الزائرة: عنها

ق عن احتمال نفسي واحتمال احلمى، فوسعت احلمى جلدي؛ بأن أذابته وأكلت جلدي يضي: يقول
  ! حلمي ليتسع هلا 

  كأنّا عاكفان على حرام  ما فارقتني غسلتني إذا

  .أنه كان يعرق عرقاً شديداً إذا أقلعت عنه احلمى: يعين

  .رام، فغسلت لهإن هذه الزائرة إذا فارقتين غسلتين بالعرق، فكأنا كنا مقيمني على ح: يقول

  .وخص احلرام ألن الزائرة تكون أجنبية دون زوجته

 بأربعٍة سجام مدامعها  كأن الصبح يطردها فتجري

إذا جاء الصبح فارقتين هذه الزائرة، فكأن الصبح يطردها عين بعد ما ألفتين، فتدمع عينها : يقول
  .جزعاً من أمل الفراق

أن الدمع كان جيري من طريف العني : بأربعة سجام يعين: هوقول. جعل عرقه دمعاً يسيل من أجفاا
  .أي جارية: وسجام. الذي يلي األنف واألصداغ، وكذلك من العني األخرى، فهذه أربعة جمار

 المشوق المستهام مراقبة  أراقب وقتها من غير شوٍق

  .من شوق مين إليهاأنا أنتظر وقت زيارا، كما ينتظر العاشق وقت زيارة حبيبه، وليس ذلك : يقول

  إذا ألقاك في الكرب العظام  وعدها والصدق شر ويصدق

  .واألول أوىل. أن الزائرة تصدق وعدها: تصدق يعين: وروى

هي صادقة الوعد، وليتها ختلف وعدها فإن الصدق إذا كان يؤدي إىل احملن العظام فهو : يقول
  .مذموم

  ! من الزحام ؟فكيف وصلت أنت  الدهر عندي كّل بنٍت أبنت

  .هي الداهية: بنت الدهر

  ! يا بنت الدهر، كيف وصلت إيل مع ازدحام حوادث الدهر علي وتراكم الدواهي؟: يقول للحمي

  مكان للسيوف وال السهام  مجرحاً لم يبق فيه جرحت

سيوف جرحت مين بدناً جمرحاً، قد عمته اجلراحات، فليس فيه موضع صحيح جترحه ال: يقول للحمي
  .والسهام

  تصرف في عناٍن أو زمام  يا ليت شعر يدي أتمسى أال
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ليت يدي عرفت، هل تتمكن من التصرف يف عنان فرسي، أو زمام ناقيت بعدها ؟ عند رحيلي : يقول
  .من مصر ومفارقيت األسود

 المقاود باللّغام محالّة  وهل أرمي هواي براقصاٍت

  .اإلبل السريعة: والراقصات. عريالزبد الذي خيرج من فم الب: اللغام

هل أرحتل من مصر وأقصد إىل ما أهواه بإبل راقصات قد سال لعاا على : ليتين علمت: يقول
  .مقاودها فصار عليها كاحللية

 أو قناٍة أو حسام بسيٍر  فربتما شفيت غليل صدري

  .يقول رمبا شفيت نفسي ووصلت إىل مرادي إما بسري إليه وإما بسيف أو رمح

  خالص الخمر من نسج الفدام  خطّةٌ فخلصت منها وضاقت

  .خرقة من اإلبريسم تشد على فم اإلبريق لتصفي الشراب: نسج الفدام

رمبا ضاقت على حالة فتخلصت منها بألطف وجه، فزدت عند ذلك شرفاً، وزادت أخالقي : يقول
م ازدادت صفاًء ورونقاً وقريب ذيباً، وجوهري صفار ورونقاً، كما أن اخلمر إذا خلصت من الفدا

  : منه قول اآلخر

 تشرفني وتعظم شاني إالّ  ما تعتريني من خطوب ملمٍة

    : ويف ذكر الفدام قول املطرز البغدادي

 إالّ أنّها بفدام ر  هي الخم وقبلةٌ

  وودعت البالد بال سالم  وفارقت الحبيب بال وداٍع

. ، ورمبا خرجت من البالد ومل أسلم على أهلها سالم الوداعرمبا فارقت حبييب من غري وداع: يقول

أنه هرب من أشياء كرهها وختلص من أمور عافها مرات كثرية، فكذلك مفارقته مصر ال يتعذر : يعين
  .عليه

  وداؤك في شرابك والطّعام  أكلت شيئاً: لي الطّبيب يقول

 ضرك، فاحتم فإن ذلك من الطعام قد أكلت شيئاً: إذا رآين الطبيب متغري احلال قال: يقول
  .والشراب

  أضر بجسمه طول الجمام  في طبه أنّى جواد وما
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  .الراحة: اجلمام

إن الطبيب ال يعلم أن مرضي من طول مقامي مبصر، وتركي ملا هو عاديت من السفر، كما أن : يقول
  .مام، أضر به ذلكالفرس إذا تعود السري عليه، وحتمل الكد والنصب، مث طال مقامه على اجل

  ويدخل من قتاٍم في قتام  أن يغبر في السرايا تعود

  .أي يثري الغبار: يغرب

  .مثلي مثل فرس يدخل من غبار إىل غبار: يقول

  وال هو في العليق وال اللّجام  فأمسك ال يطال له فيرعى

  .ما يعلق على الفرس: العليق

بس يف مكان فال يرخي له احلبل حىت يرعى بنفسه، وال أنا مثل فرس جواد تعود القتال، مث ح: يقول
ال يأذن يل يف الرحيل، وال يكفيين مؤنة : فكذلك أنا عند كافور! يعلق عليه ما يأكله، وال عليه جلام 

  .املقام

 وإن أحمم فما حم اعتزامي  فإن أمرض فما مرض اصطباري

 عهدته، فهذا املرض يزول، ويعود إىل إن أمرض فصربي صحيح مل ميرض، وعزمي مل يتغري عما: يقول
  .الصحة جسمي

  سلمت من الحمام إلى الحمام  أسلم فما أبقى ولكن وإن

إن سلمت اآلن من مرضي فال خلود يف الدنيا، ولكن آخر أمري املوت، فكأين جنوت من : يقول
  .موت معجل إىل موت مؤجل

  وال تأمل كرى تحت الرجام  من سهاٍد أو رقاٍد تمتّع

  .القبور، واحدها رجم: الرجام

  .متتع يف هذه الدنيا من النوم واليقظة، وال تطمع يف النوم ولذته إذا صرت إىل القرب: يقول

فإن سوى معنى انتباهك والمنام  لثالث الحالين معنى  

 إن املوت حالة ثالثة سوى النوم واالنتباه، وليس فيه شيء من اللذة اليت ترجى يف اليقظة: يقول

  .واملنام، ولكنه الفناء والفساد، وال ترجى فيه اللذة حبال من األحوال

وكان كافور يتطلع إىل مدحه، ويقتضيه إياه، ومل يكن له بد من مداراته فقال فيه، وأنشدها إياه يف 
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  .شوال سنة تسع وأربعني وثالث مئة

  : وهي آخر ما أنشده ومل يلقه بعدها

 بتبييض القرون شباب يخفيف  منى كن لي أن البياض خضاب

  .أن البياض يف موضع الرفع بدال من مىن: وقوله. الذوائب: القرون

كنت يف حال شبايب أمتىن أن أخضب شبايب بالبياض، فيكون البياض خضابا للسواد، كما : يقول
  .خيضب البياض بالسواد، فينظر إيل بعني اجلاللة والوقار واحللم

  وفخر وذاك الفخر عندي عاب  عند البيض فوداي فتنةٌ ليالي

جانبا الرأس وليايل نصب بفعل مضمر، يعين كنت أمتىن ذلك ليايل كان فوداي فتنة للنساء : الفودان
  .البيض لسواد شعري، فكن يفنت به ويعددنه فخراً، وأنا أعده عيباً ألنه يدل على اجلهل والرتق

  !ن أجاب ؟وأدعو بما أشكوه حي  أذم اليوم ما كنت أشتهي فكيف

وكنت أدعو اهللا تعاىل أن يهب ! كنت أشتهي املشيب أيام الشباب، فكيف أذمه ملا بلغت إليه ؟: يقول
  .يل املشيب، فال حيسن يب اآلن أن أشكوه حني أجابين إليه

  .دعوت بفالن إذا دعوته إليك: أدعو مبا أشكوه من قولك: قوله: وقيل

وهو املشيب، أي كنت أدعو املشيب إىل ! ه شكوته ؟كيف أدعو بشيء، إذا أجبت إلي: واملعىن
  .فكيف أشكوه اآلن. نفسي

  كما انجاب عن ضوء النّهار ضباب  جال اللّون عن لوٍن هدى كّل مسلٍك

يعين البياض ألنه حليف اهلداية واملانع : زال السواد عن لون هدى كل مسلك: أي زال يقول: جالل
ما : ع البياض بانكشاف الضباب عن ضوء النهار والضبابوشبه زوال السواد وطلو. من الغواية

  .تراه على وجه األرض يف الربيع

  ولو أن ما في الوجه منه حراب  الجسم نفس ال تشيب بشيبه وفي

  .مجع حربة: احلراب

إن كان جسمي أثر فيه الشيب، فإن نفسي اليت يف جسمي مل تضعف بضعفه ولو أن بدل كل : يقول
  .ة يف الوجه مغروزةشعرة بيضاء حرب

    

  وناب إذا لم يبق في الفم ناب  ظفر إن كّل ظفر أعده لها
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فقوة النفس باقية، . أي إن ذهبت قوته: لنفسي ظفر أجعله عدةً يل، إن كل ظفر اجلسم: يقول
  .وكذلك إن مل يبق ناب يف اجلسم فللنفس ناب

  هي كعابوأبلغ أقصى العمر و  منّي الدهر ما شاء غيرها يغير

  .اجلارية اليت كعب ثديها: الكعاب

إن الدهر يغري من جسمي كل شيء، وال يقدر أن يغري نفسي، فإا أبداً تبقى يف قوا، وإن : يقول
  .بلغت أقصى العمر

  إذا حال من دون النّجوم سحاب  لنجم يهتدي صحبتي به وإنّي

  .األصحاب: الصحبة

ليت، فإذا ناهلم خطب رجعوا إىل رأيي، وإذا حال سحاب دون إن صحبيت يهتدون برأيي ودال: يقول
النجوم اهتدوا بدالليت، ملعرفيت بالفلوات، وهداييت يف املفاوز، فكأنه نظر إىل قول النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم أصحايب كالنجوم

 بلٍد سافرت عنه إياب إلى  غني عن األوطان؛ ال يستفزني

  .ى أيضاأي يستخفين وقد رو: يستفزين

  .أنا مستغن عن األوطان، فإذا سافرت عن بلد ال يستخفين الرجوع إليه: يقول

 ففي أكوارهن عقاب وإالّ  وعن ذمالن العيس إن سامحت به

  .نفسه، فاهلاء يف به للذمالن: وعىن بالعقاب. ضرب من السري: الذمالن

 أبايل، فإن الذي يف أكوارهن إين غين عن سري اإلبل، فإن مسحت به سرت عليها، وإال فما: يقول
  .أي كما أن العقاب ال حيتاج إىل سري اإلبل، كذلك أنا أسري على قدم كما يطري العقاب: عقاب

 فوق اليعمالت لعاب وللشّمس  وأصدي فال أبدي إلى الماٍء حاجةً

 ا النوق اليت يعمل عليها يف السري، والواحدة يعملة، وال يوصف: واليعمالت. أي أعطش: أصدى
  .ما يتدىل منها مثل اخليوط إذا اشتد احلر: ولعاب الشمس. الذكر

أعطش يف شدة احلر وأصرب عليه، وال أظهر من نفسي احلاجة إىل املاء وأهل البادية ميتدحون : يقول
  .بذلك

رال يناله وللس وال يفضي إليه شراب  منّي موضع نديم  
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  .ال يفضي إليه أي ال يصل إليه

أودع السر من قليب موضعاً ال يطلع عليه ندميي، وال يصل إليه الشراب، وذلك أن الرجل أنا : يقول
أنا ال أسكر من اخلمر على وجه يزول عقلي، حىت ال : فيقول. إذا سكر أذاع ما يف قلبه من السر

  .أبوح مبا يف قليب من السر صيانةً لعقلي ومروءيت

 اخلمر جتري من اإلنسان جمرى الدم فتصل إىل كل أراد أن اخلمر ال تصل إىل السر، مع أن: وقيل
  .موضع

  فالةٌ إلى غير اللّقاء تجاب  منّي ساعةٌ ثم بيننا وللخود

  .املرأة الناعمة: اخلود

إن اجتماعي مع احملبوبة ساعةً واحدةً، مث أفارقها وأقطع الفلوات إىل غري لقائها، وال أبايل ا، : يقول
  . األموروإمنا مهيت السعي يف معايل

بيين وبني فالن مسافة : على معىن ما يقال. أي يكون بيننا فلوات ومفاوز. ذكر الفالة مثال: وقيل
  .بعيدة يف امتناع الوصول إليه

 قلب نفسه فتصاب يعرض  وما العشق إالّ غرةٌ وطماعةٌ

  .الطمع: االغترار، والطماعة: الغرة

  . وقلب العاشق يعرض نفسه على اهلالك فتهلكإن العشق اغترار وطمع، ومها مذمومان،: يقول

  وغير بناني للزجاج ركاب  فؤادي للغواني رميةٌ وغير

وكل بنان سوى بناين ركاب للزجاج . كل قلب سوى قليب فهو هدف للنساء يصبنه للعشق: يقول
  .شرب اخلمرالذي فيه اخلمر، فأما أنا فال أشتغل باللذة واللهو، فال أعرض قليب للعشق وال أشتغل ب

يعين ال أشتغل بالنساء واللعب بالشطرنج وسائر املالهي، وما يذهب . وروى للرخاخ وهو الشطرنج
  .به العمر باطالً

 لنا إالّ بهن لعاب فليس  تركنا ألطراف القنا كّل شهوٍة

  .املالعبة: اللعاب

  .تركنا كل شهوة، ولذة لعاب، إال بالرماح والسيوف: يقول

  قد انقصفت فيهن منه كعاب  وق حواذٍرللطّعن ف نصرفه
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فوق حواذر أي خيل حواذر من الطعن، ألا قد تعودته : اهلاء يف نصرفه راجع إىل لفظ القنا وقوله
  .أي انكسرت: وانقصفت

نصرف القنا فوق خيل قد تعودت الطعان فهي حتذر منه، فانكسرت يف اخليل كعوب الرماح : يقول
  .مرة بعد أخرى

 جليٍس في الزمان كتاب وخير   في الدنى سرج سابٍحأعز مكاٍن

  .مجع الدنيا، جعل كل مكان فيها دنيا، مث مجعه: الدىن

    

أعز مكان يف الدنيا سرج فرس سابح، ألن الشجاع إذا ركبه امتنع، وخري جليس يف الزمان : يقول
  .كتاب؛ ألنك ال ختشى غوائله ويؤدبك بآدابه، ويؤنسك عند الوحشة حبكمه

 كّل بحٍر زخرةٌ وعباب على  وبحر أبو المسك الخضم الّذي له

حبر جراً على العطف على ما : وروى. مثله: تراكم املاء، والعباب: الكثري العطاء، الزخرة: اخلضم
وخري البحور مث أقام : والتقدير. وخري جليس يف الزمان كتاب، وخري حبر أبو املسك: أي. قبله

  .وحبر أيب املسك على اإلضافة: ىورو. الواحد مقام اجلمع

شبهه بالبحر، مث . هو كثري العطاء، له فضل على كل سخي، كالبحر الذي يزيد على البحار: يقول
  .فضله على سائر البحار

  بأحسن ما يثنى عليه يعاب  تجاوز قدر المدح حتّى كأنّه

 وكأين إذا مدحته أعيبه وأنقصه قد جتاوز غاية املدح وكل ما وصفته وأثنيت به عليه فهو دونه،: يقول
  : وهو مأخوذ من قول البحتري. عن قدره

 فكأن المديح فيه هجاء ه  عن مذهب المديح عال جّل

  كما غالبت بيض السيوف رقاب  األعداء ثم عنوا له وغالبه

وف وكانوا له مثل رقاب غالبت السي. إن أعداءه طلبوا مغالبته فقهرهم وأذهلم فخضعوا له: يقول
  .فقطعتها

 لم يصن إالّ الحديد ثياب إذا  وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلةً

  .وأبا املسك مفعول تلقى وبذلةً نصب على التمييز. التاء يف تلقى خطاب لنفسه أو صاحبه

أن أبا املسك يف أكثر أوقاته تلقاه البساً ثوب البذلة، يف وقت ال يصون األبطال الثياب، من : واملعىن
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فهو يباشر احلديد القتال يف تلك احلال، البساً ثوب . والسيوف، وإمنا يصوم منها احلديدالرماح 
واحلديد على هذا . البذلة حاسراً بال درع ومغفر، وذلك لقوة قلبه وثقته بنفسه، وقلة مباالته بعدوه

لكن إذا مل يصن األبطال واألبدان ثياب، و: ومفعول يصن حمذوف كأنه قال. نصب مستثىن مقدم
  .الذي يصوا هو احلديد

إذا لبست األبطال الثياب فوق احلديد خشية واستظهاراً فهو يف ذلك الوقت : وقال ابن جين معناه
  .هو الدروع وهو منصوب ألنه مفعول يصن: واحلديد. أشد ما يكون تبذال بنفسه

  رماء وطعن واألمام ضراب  ما تلقاه صدراً وخلفه وأوسع

وأمامه، فجعل األلف والالم بدالً من : واألمام نصب على الظرف، فكأنه قال. تهالرماء مصدر رامي
  .اإلضافة

أوسع ما يكون صدراً إذا كان يف مضيق احلرب، وخلفه رمي وطعن من قبل األعداء، وأمامه : يقول
  .ضراب

 أنه يتقدم على أصحابه يضرب بالسيف وجوه األعداء وأمامه ضرب وخلفه رمي، فيكون يف: يعين

  .تلك احلال ثابت النفس، ال يدخله روع وقلق

أنه ال يضيق صدره عند مضيق احلرب، بل يقتل وخيلف دماًء سفكها، : وخلفه دماء واملعىن: وروى
  .ويضرب أمامه بالسيوف

  قضاء ملوك األرض منه غضاب  ما تلقاه حكماً إذا قضى وأنفذ

لك األمر أنفذ ما يكون من أوامره، ألم ال إذا أراد أمراً يغضب منه مجيع ملوك األرض، فذ: يقول
  .ميكنهم أن يردوا عليه أمره

 لم يقدها نائٌل وعقاب ولو  يقود إليه طاعة النّاس فضله

  : وهذا مثل قوله. لو مل يطعه الناس رغبةً يف نائله ورهبة من عقابه، ألطاعوه لفضله: يقول

  رأيتك لو لم تقتض الطّعن في الوغى

 أسٍد أرواحهن كالب وكم  جسمه روح ضيغمأيا أسداً في 

أنت األسد، وروحك روح األسد، وغريك من امللوك جسمه جسم األسد، وروحه روح : يقول
  .كلب



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        865

أي أرواحهن : أرواحهن كالب: وقوله. شبههم باألسود من حيث اجلثة وبالكالب من حيث اهلمة
  .أرواح كالب فحذف املضاف

 يعطى حقه ويهاب ثلكوم  ويا آخذاً من دهره حقّ نفسه

هذا امللك حق لك، أخذته من دهرك قهراً، ومل يقتدر أن ميتنع من ذلك، ومن كان مثلك يف : يقول
  .خياف منه ويعطى حقه: البأس والقوة

  وقد قّل إعتاب وطال عتاب  عند هذا الدهر حقٌّ يلطّه لنا

  .بكالرجوع إىل أن جتيب من يعات: يلطه أي ميطله ويدفعه واإلعتاب

  .لنا عند الدهر حق ميطلنا به، قد طال عتابنا له وهو ال يرجع إىل ما أحبه: يقول

  .هذا تعريض باملمدوح، وأنه طال عتابه واستبطاؤه فيما كان يعده به من الوالية: وقيل

  وتنعمر األوقات وهي يباب  تحدث األيام عندك شيمةً وقد

  . إتباع خلرابهو: اخلراب، وقيل: واليباب. العادة: الشيمة

    

إن األيام قد تترك عادا عندك من قصد ذوي الفضل، حلصوهلم يف ذمتك وجوارك، وتعود : يقول
  .أوقام بك عامرة، بأن يدركوا مطلوم بعد أن كانت خراباً

معناه أن األيام تغري كل إنسان وتبدل األحوال، فال آمن أن تصل إليك فتحدث يف أخالقك : وقيل
  . تفعل يف نفسها ضد خلقها، من عمارة بعد خرابتغيريا، كما

أراد إن عادة األيام عندنا دفع حقنا، وعندك إيصال حقك إليك، وأوقاا عندنا خراب، : وقيل
  .وعندك عامرة

 نصٌل فيه وهو قراب كأنّك  وال ملك إالّ أنت والملك فضلةٌ

 كما أن العامل هو السيف قوام امللك سياستك، فامللك إمنا هو أنت وما سواك فضلة،: يقول
  .والقراب فضله

 كان قرباً بالبعاد يشاب وإن  أرى لي بقربي منك عيناً قريرةً

إن قريب منك مشوب باحلجاب والبعد، فتارةً أحجب عنك وأخرى ينحجب احلجاب وأقرب، : يقول
  .فمىت قربت منك قرت عيين بالقرب الذي يتفق، فكأن احلجاب مل يكن

  .د، الوحشة اليت كانت بينه وبني كافورأراد بالبعا: وقيل
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 ودون الّذي أملت منك حجاب  وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا

أنت ال تبذل يل ما أملته : يعين. إذا كان ما أؤمل منك حجاب! أي نفع يف رفع احلجاب ؟: يقول
  .منك من العطاء والوداد

 كيما ال يكون جواب وأسكت  أقّل سالمي حب ما خفّ عنكم

  .نصب حب ألنه مفعول له وعنكم يف موضع عليكم ويكون ها هنا فعل تام ال حيتاج إىل خرب

أقل سالمي عليكم، طلباً للتخفيف عليك، وأسكت عن إذكارك حباجيت؛ لئال أكلفك اجلواب، : يقول
  .ولئال يكون له جواب أكرهه

 بيان عندها وخطاب سكوتي  وفي النّفس حاجاتٌ وفيك فطانةٌ

  . عندها يعود إىل لفظ الفطانةاهلاء يف

. يف نفسي حاجات ولك معرفة، فسكويت عند معرفتك يغنيين عن بياا وإظهارها باخلطاب: يقول

  : ومثله أليب متام

 تقاضيته بترك التّقاضي ء  الجود كان عوني على المر وإذا

 هوى يبغي عليه ثواب ضعيفٌ  وما أنا بالباغي على الحب رشوةً

  .أحب إنساناً ملنفعته فحبه ضعيف، وأنا أحبك حباً خالصاً، ال أطلب عليه رشوةمن : يقول

أين أصبت يف خمالفيت قوله، فإذا رأى . وما طلبت منك إال طلب اإلدالل ملن عذلين على قصدك
  مرتليت عندك علم فساد قوله وصواب رأيي 

  على أن رأيي في هواك صواب  وما شئت إالّ أن أدّل عواذلي

أين كنت مصيبا يف هواك، وأنك . مل أرد ما أطلبه إال كي أدل عواذيل الاليت عذلنين يف قصدك: يقول
  .حتسن إيل وتقضي حق زياريت

  وغربت أنّي قد ظفرت وخابوا  قوماً خالفوني فشرقوا وأعلم

  : ومثله للبحتري. أردت أن أعلم من خالفين، وقصد ملكاً غريك، أنه قد خاب وأين ظفرت: يقول

  مؤدى إلى حظّي ومتّبع رشدي  أنّي في اختيارك دونهم وأشهد

ليثٌ والملوك ذئاب وأنّك  جرى الخلف إالّ فيك أنّك واحد 

قد وقع اخلالف يف كل شيء إال فيك، فإم اتفقوا على أنك واحد وال نظري لك، وأنك أسد : يقول
  : أوحد السباع ومثله أليب متامفأنت أوحدهم، كما أن األسد . وامللوك ذئاب بالنسبة إليك



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        867

  في الدين لم يختلف في األمة اثنان  أن إجماعنا في فضل سؤدده لو

 ذباب: ولم يخطئ فقال ذئاباً  إن قويست صحف قارئ وأنّك

إنك ليث وامللوك ذئاب فجعل مكانه ذباب مل خيطئ يف تصحيفه؛ ألن : لو صحف إنسان قول: يقول
  .األمر كذلك على احلقيقة

ومدحك حقٌّ ليس فيه كذاب  مديح النّاس حقٌّ وباطٌل وإن  

أي قد اتفقوا على أن مدح غريك فيه حق وباطل، وأن مدحك حق ال : وهذا معطوف على ما قبله
  .كذب فيه

  وكّل الّذي فوق التّراب تراب  نلت منك الود فالمال هين إذا

  .ن املال ال قدر له، فهو تراب كأصله الذي تولد منهإذا حصل يل ودك فال أبايل بعده باملال؛ أل: يقول

 كّل يوم بلدةٌ وصحاب له  وما كنت لوال أنت إالّ مهاجراً

  .لوال أنت وحيب قربك ما كنت مبصر، بل كنت كل يوم يف بلد ومعي أصحاب: يقول

  فما عنك لي إالّ إليك ذهاب  الدنيا إلي حبيبةٌ ولكنّك

 دنياي، فال منصرف يل عنك، إذ الدنيا حبيبة إىل كل أحد، فأنت إمنا أقمت عندك ألنك: يقول
  .حمبوب إيل فليس يل ذهاب إال إليك

  .أي هي حبيبة إيل: وحبيبة خرب ابتداء حمذوف

  .هذا آخر ما أنشده أبو الطيب يف األسود

    

  : فلما خرج من عنده قال يهجوه

 والجلم ؟المحاجم يا كافور  أين  من أية الطّرق يأتي نحوك الكرم

  .اجللم املقص، وأكثر ما يستعمل يف الذي جيز به الصوف من الغنم

من احملاجم : وأنت لئيم األصل تصلح آلالت احلجامني! من أي طريق يصل إليك الكرم ؟: يقول
  .واملقص

وإمنا نسبه إىل احلجامة؛ ألن . أراد أنك تصلح أن تكون حجاما أو راعياً جيز الصوف باجللم: وقيل
  .مني مبصر ال يكونون إال سوداناً، وكذلك رعاة الغنم أكثرها العبيد السوداحلجا

 بك إن الكلب فوقهم فعرفوا  جاز األلى ملكت كفّاك قدرهم
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  .قدرهم منصوب جباز

الذين ملكتهم من أهل مصر كانوا قد بغوا وجاوزوا قدرهم، فأذهلم اهللا تعاىل بك، وأعلمهم : يقول
  .أن الكلب خري منهم عنده

  .وهللا سر يف عالك: وكأن هذا تفسري لقوله

أمةٌ ليست لها رحم تقوده  ال شيء أقبح من فحٍل له ذكر 

فاألمة مع متام خلقها أحسن ! هو أمة بال رحم : فيقول. جعله أمةً ألنه خصى، مث حطه عن مرتلة األمة
ريض بابن اإلخشيد، وهذا تع. فالفحل إذا رضي حبكمه وانقاد ألمره فهو أذل من الكلب. حاال منه

  وتضريب بينه وبني كافور 

  وسادة المسلمين األعبد القزم  سادات كّل أناٍس من نفوسهم

  .رذال الناس واملال: القزم

  سيد كل أمة منهم ومن أعزهم، إال املسلمني فإم يرضون بسيادة العبيد : يقول

  !م ؟يا أمةً ضحكت من جهلها األم  الدين أن تحفوا شواربكم أغاية

  .من عادة أهل مصر إحفاء الشوارب

ورضيتم بوالية كافور عليكم مع ! اقتصرمت من الدين على ذلك، وعطلتم سائر أحكامه : يقول
  .خسته، حىت ضحكت األمم منكم واستهزءوا بكم وبقلة عقلكم

  كيما تزول شكوك النّاس والتّهم ؟  فتى يورد الهندي هامته أال

فيضرب رأسه بالسيف ! ناس يف حكمة اهللا تعاىل فمن الذي يتعصب للدين ؟سيادتك تشكك ال: يقول
  .ويزيل هذا الشك عن قلوب الشاكني

  من دينه الدهر والتّعطيل والقدم  حجةٌ يؤذي القلوب بها فإنّه

إن العامل ليس له : إن هؤالء الكفار إذا رأوا ما ناله كافور مع خسته، جعلوا ذلك حجة لقوهلم: يقول
وآذوا ا قلوب املسلمني، فمن الذي يقتله ؟ حىت تزول هذه األذية عن قلوب . ر حكيممدب

  .املسلمني

  وال يصدق قوماً في الّذي زعموا  أقدر اهللا أن يخزي خليقته ما

إن اهللا تعاىل قادر على أن خيزيه وخيزي املعطلني، بأن يبطل قوهلم واحتجاجهم على نفي : يقول
  .الصانع
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  .فإن اهللا تعاىل يريح املسلمني، ويزيل الشبهة عن قلوب املؤمنني.  يقتله الناسإن مل: يعين

  : وقال أيضاً يهجوه

  تزول به عن القلب الهموم ؟  في هذه الدنيا كريم أما

  .ليس يف هذه الدنيا كرمي يؤنس إليه، ويزيل اهلموم عن قلوب من جيالسه: يقول

  !الجار المقيم ؟يسر بأهله   في هذه الدنيا مكان أما

  .أي ليس فيها مكان، يسر املقيم يف ذلك املكان بأهله

  علينا والموالي والصميم  البهائم والعبدي تشابهت

الناس كلهم جهال مبرتلة البهائم، : والصميم الصريح اخلالص النسب يقول. العبيد: العبدي
  .فأحرارهم وعبيدهم ومواليهم سواء يف اللؤم

  !أصاب النّاس أم داء قديم ؟  اء حديثٌأدري أذا د وما

لست أدري هل كان يف قدمي الزمان على ما نشاهده اآلن يف استواء الناس أم حدثت هذه : يقول
  احلالة اآلن ؟ 

 الحر بينهم يتيم كأن  حصلت بأرض مصر على عبيٍد

فيهم كأن األسود الالّبى  وبوم غراب حوله رخم 

منسوب إىل الالبة، وهي احلجارة السود شبهه بالغراب، لسواده، . لويب ونويباليب و: يقال لألسود
  .وشبه من حوله بالرخم والبوم، وكل هذه من شرار الطري

 لألحيمق يا حليم مقالي  أخذت بمدحه فرأيت لهواً

إنك حليم، ومع : وقلت له مع محقه. مل أجد من مداراته بد، فلما أخذت مبدحه استهزأت به: يقول
  ! ؤمه، إنك كرمي ل

 مقالي البن آوى يا لئيم  ولما أن هجرت رأيت عياً

يا : ملا رأيت هجوه، مل أجد ملقايل جماالً، فرأيت هجوي له عياً، فكنت مبرتلة من يقول البن آوى: يقول
  .لئيم وهو أخس من أن يقال له ذلك

  فمدفوع إلى السقم السقيم  فهل من عاذٍر في ذا وهذا
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هل يف الناس من يعذرين يف مدحي وهجوي إياه، فإين مضطر إليهما، كما أن املريض مضطر : يقول
  .إىل املرض غري خمتار له

  !ولم ألم المسيء فمن ألوم ؟  أتت اإلساءة من وضيٍع إذا

إن اإلساءة إذا وصلت يل من جهة لئيم اضطررت إىل لومه، وال معىن : يقول معتذراً لنفسه يف هجوه
  .ه ومل يسئ إيلللوم غري

  : وقال أيضاً يهجوه ومل ينشدها أحداً

  ضيفاً ألوسعناه إحسانا  لو كان ذا اآلكل أزوادنا

هذا الذي أكل أزوادنا من غري أن ميدنا بنعمته، لو كان ضيفاً لنا مل نعامله مثل ما عاملنا به، بل : يقول
  .أن مقامه عنده يفين نفقاته: وأراد بأكل األزواد. كنا نوسعه إحساناً، خالف ما يفعله بنا

 زوراً وبهتاناً يوسعنا  لكنّنا في العين أضيافه

ولكنين يف الظاهر ضيفه ونازل عليه، وقراي عنده هو أن يوسعين زوراً وتانا، ويعدين : يقول
  .باملواعيد الكاذبة

 اهللا وإيانا أعانه  فليته خلّى لنا طرقنا

ومثله . يلي ومل حيبسين، فقد رضيت من صلته وبره بتخلية سبيليليته إذا مل حيسن إيل خلى سب: يقول
  : المرئ القيس

  رضيت من الغنيمة باإلياب  طوفت في اآلفاق حتّى وقد

وكتب إليه أبو الطيب يستأذنه يف املسري إىل الرملة لتنجز مال له ا، وإمنا أراد أن يعرف ما عنده يف 
  .مسريه وال يكاشفه

 ال نكلفك املسري لتنجز مالك، ولكنا ننفد رسوالً قاصداً يقبضه - أطال اهللا بقاك -ال واهللا : فأجابه
  : ويأتيك به يف أسرع وقت، وال نؤخر ذلك إن شاء اهللا تعاىل، فلما قرأ اجلواب قال

  إلى بلٍد أحاول فيه ماال  ال تكلّفني مسيراً أتحلف

 شقّةً وأشد حاال وأبعد  مكلفي أنبي مكاناً وأنت

أي أبعد : أنأى مكاناً: وروى. من نبا بك املرتل، إذا مل ميكن املقام فيه، ويدفعك الرتفاعه:  مكاناًأىن
  .مكانا
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أنت حتلف أنك ال تكلفين جتشم االرحتال القتضاء احلال، وأردت التخفيف علي، وليس األمر : يقول
  .عمركذلك، فإنك كلفتين ما هو أشد وأبعد منه، وأراد حبسه إياه على وجه ال

أنىب منه مكانا وأبعد منه شقة وأشد : أراد ما عزم عليه من اهلرب واخلروج من مصر، والتقدير: وقيل
  .منه حاالً، فحذف منه ختفيفاً، واحملذوف يرجع إىل املسري

 الفوارس والرجاال فلقّني  إذا سرنا عن الفسطاط يوماً

، فأنفذ خلفي اخليل والرجال ويوماً إذا سرت عن الفسطاط، وصار بيين وبينه مسرية يوم: يقول
  .نصب على الظرف، والعامل فيه سرنا أي قطعنا بالسري يوماً

  وأنّك رمت من ضيمي محاالً  قدر ما فارقت منّي لتعلم

أي لقين الفوارس والرجال؛ لتعلم قدري يف شجاعيت، ودفعي عن نفسي، وتعلم أنك طلبت أمراً 
  .حماال

  .تعلقة مبحذوف أي رحلت من أعمالك لتعلم أنك ال تقدر على ضيميإن الالم من لتعلم م: وقيل

وأقام أبو الطيب بعد أن أنشده قصيدته البائية سنةً ال يلقي األسود، إال أن يركب فيسري معه يف 
  .الطريق لئال يوحشه، وقد عمل على مراغمته والرحيل عنه، فأعد اإلبل وخفف الرحل

  : سني وثالث مئة، وذلك قبل مسريه من مصر بيوم واحدوقال يهجوه يف يوم عرفة من سنة مخ

بما مضى أم ألمٍر فيك تجديد  بأية حاٍل عدت يا عيد عيد  

هل عدت مبا مضى من حالك، ! يا عيد بأية حال عدت ؟: هذا عيد مث خاطب العيد فقال: كأنه قال
جتديد مبتدأ وفيك : قيلو. أم فيك جتديد ألمر آخر ؟ وجتديد مبتدأ، وألمر خربه، وفيك صفة ألمر

  .خربه وألمر مفعول له

  فليت دونك بيداً دونها بيد  األحبة فالبيداء دونهم أما

  .مجع البيداء واهلاء يف دوا للبيد قبلها: البيد

ألن اإلنسان إمنا يسر بالعيد إذا ! بيين وبني أحبايب فالة بعيدة فما أصنع بك مع البعد عنهم : يقول
  . فأما مع بعدهم، فليت بيين وبينك فلوات دوا فلواتكان معه أحبته،

 حرفٌ وال جرداء قيدود وجناء  لوال العال لم تجب بي ما أجوب بها

    

. الصلبة: هي العظيمة اخللق، وقيل: والوجناء الناقة العظيمة الوجنات، وقيل. مل جتب أي تقطع
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اليت احنرفت من اهلزال إىل السمن، : واحلرف القوية، وهي مشبهة حبرف اجلبل، وهي الضامرة وقيل
: واجلرداء من صفة اخليل، وهي القصرية الشعر، وقيل. السريعة احلادة، مشبهة حبرف السيف: وقيل

ووجناء فاعل مل جتب يب وما يف موضع نصب واهلاء يف ا ضمري . هي الطويلة: والقيدود. هي السابقة
  .الوجناء قبل الذكر

  .العال مل تقطع يب فلوات ناقة وجناء وال فرس جرداءلوال ما أطلبه من : يقول

  .لوال العال مل جتب يب الوجناء ما أجوب ا من الفالة: ولو ساعده الوزن لقال

 رونقه الغيد األماليد أشباه  وكان أطيب من سيفي مضاجعةً

للينة األعطاف مجع األملود، وهي ا: واألماليد. مجع أغيد وغيداء وهي احلسنة اجليد الناعمة: الغيد
  .واهلاء يف رونقه للسيف ومضاجعة نصب على التمييز. الرخص الناعمة

لوال طلب العال لكان أطيب من مضاجعيت سيفي مضاجعة النساء احلسان الغيد النواعم، : يقول
  .اللوايت يشبهن رونق السيف يف الصفاء والطالوة

  .ماؤه وجوهره: ورونق السيف

 يتيمه عين وال جيد شيئاً   كبديلم يترك الدهر من قلبي وال

  .يتعبده باحلب: يتيمه

إن الدهر قد مأل قليب من احملن والشدائد، ومل يترك يب موضعاً يشغله العشق، إىل حسن عنق أو : يقول
  .عني

  أم في كئوسكما هم وتسهيد ؟  ساقيي أخمر في كئوسكما يا

منع من النوم، فكلما شربت ازددت حزناً وسهراً يا ساقيي إن ما يف كئوسكما مخر، أو حزن، : يقول
  .خبالف عادة سائر اخلمور

  ! هذي المدام وال هذي األغاريد  أنا ؟ ما لي ال تغيرني أصخرةٌ

  .وال حيدثان يف السرور! كأين صخرة ال يؤثر يف الشراب والغناء : يقول

  .األغاين، وأصلها تغريد الطائر، إذا رجع صوته: واألغاريد

  وجدتها، وحبيب النّفس مفقود  أردت كميت اللون صافيةً إذا

: أراد باحلبيب: وقيل! إذا أردت الشراب واللهو، وجدت اخلمر، ولكن احلبيب مفقود : يقول

  .الشرف، أي إذا تشاغلت باخلمر فقدت العز والعال
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  ! أنّي بما أنا باٍك منه محسود  ماذا لقيت منن الدنيا ؟ وأعجبها

يريد ! أين أحسد على ما أبكي منه : وأعجب ما لقيت! عجب ما ألقاه من هذه الدنيا ما أ: يقول
  .كونه عند األسود وقربه منه

 الغني وأموالي المواعيد أنا  أمسيت أروح مثٍر خازناً ويداً

أمسيت ويدي يف راحة، وكذلك أمسى خازين يف راحة، ألنه ال شيء يف يدي أحتاج إىل : يقول
  .وأنا الغين من املواعيد الكاذبة. يد خازينحفظه، وال يف 

  .إين بغري مال كافور: غين النفس، وأراد: وأراد بالغين

  .وخازنا ويداً نصبا على التمييز

  عن القرى وعن التّرحال محدود  نزلت بكذّابين ضيفهم إنّي

ممنوع عن إين نزلت على قوم كذابني، ضيفهم ممنوع من القرى الذي يعد للضيوف، وكذلك : يقول
  .الرحيل، فال يضيفونه وال خيلون سبيله

  من اللّسان فال كانوا وال الجود  جود الرجال من األيدي وجودهم

: عطاء الناس من األيدي، وهو املال، وعطاؤهم من األلسنة، وهو الوعد، مث دعا عليهم فقال: يقول

  .ال كانوا وال كان جودهم

  وفي يده من نتنها عودإالّ  ما يقبض الموت نفساً من نفوسهم

إن املوت ال يباشر أنفسهم بيده عند قبضها، استقذارا هلا، بل يرتعها من اجلسد بعوٍد يف يده : يقول
  .توقياً من نتنها

  ال في الرجال وال النّسوان معدود  كّل رخو وكاء البطن منفتٍق من

وكاء البطن منفتق أي إنه رخو رخو : وقوله. يصف هذه النفوس، وأن كل واحدة منها ذه الصفة
وإمنا عىن به كافوراً وحده، وأخرب عنه بلفظ . الشرج ال حيبس ما خيرج منه، وهكذا يكون اخلصى

  .اجلمع

  أو خانه فله في مصر تمهيد  اغتال عبد السوء سيده أكلّما

مواله أو كافور اغتال سيده أي قتله غيلة وجلس مكانه، وهكذا كل عبد يف مصر إذا خان : يقول
  .قتله ارتفع شأنه عند األسود

 مستعبد والعبد معبود فالحر  صار الخصى إمام اآلبقين بها



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        874

  .اهلاء يف ا ملصر

ملا ملك كافور مصر هرب كل عبد من مواله وانضم إليه، فاحلر ذليل كأنه عبد، والعبد خمدوم : يقول
  .ا معظم

 تفنى العناقيدبشمن وما  فقد  نامت نواطير مصٍر عن ثعالبها

    

  .وجيوز بالطاء والظاء. مجع ناطور، وهو حافظ الزرع: النواطري

غفل امللوك عن مصر وأمهلوها فتمكن منها العبيد واألرذال، فجمعوا األموال وأختموا من : يقول
  .كثرا

  .وامللوك بالنواطري، والغواة بالثعالب. شبه مصر بالبستان

   أنّه في ثياب الحر مولودلو  العبد ليس لحر صالٍح بأٍخ

إن احلر ال : فيقول. اهلاء يف أنه تعود إىل حر وأراد به ابن اإلخشيد، ألنه كان يسمى كافورا أخاه
لو كنت ولدت يف ثياب حر ملا : يعين. يصلح أن يكون العبد أخاه، لو كان حراً ولد يف ثياب األحرار

  .اختذته أخاك

 العبد لو ولد يف ثياب احلر ملا كان يصلح أن يكون أخاً للحر، ألنه أن: تعود إىل العبد واملعىن: وقيل
  .يرتع إىل أصله

 إن العبيد ألنجاس مناكيد  ال تشتر العبد إالّ والعصا معه

  .مجع منكاد، ومنكود، وهو قليل اخلري: املناكيد

  .العبد جنس نكد ال يستقيم إال بالضرب: يقول

  ء بي فيه كلب وهو محموديسي  كنت أحسبني أحيا إلى زمٍن ما

  .اهلا يف فيه للزمن

. ما ظننت أين أبقى إىل زمن يسيء يب يف ذلك الزمان كلب، وهو حممود على إساءته يل: يقول

  .وأحتاج إىل مدحه مع ذلك

  وأن مثل أبي البيضاء موجود  توهمت أن النّاس قد فقدوا وال

  .البصري: لقبه بضد امسه كما يقال لألعمى

  .ما ظننت أن الناس يفقدون وكافور يبقى بعدهم مع خسة نفسه ودناءة أصله: يقول
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  تطيعه ذي العضاريط الرعاديد  وأن ذا األسود المثقوب مشفره

  .األتباع واخلدم واحدها عضروط والرعاديد اجلبناء واحدهم رعديد: العضاريط

د، حىت جيوز عليهم أمره، وأنه حيصل مل أتوهم أن هؤالء السفلة األرذال تطيع مثل هذا األسو: يقول
  .له مثل هذا امللك والتسلط عليهم

 يقال عظيم القدر مقصود لكي  جوعان يأكل من زادي ويمسكني

قاسى يف اجلوع قلبه الذي قاساه يف عبوديته؛ فلهذا ال تسمح نفسه بالعطاء، وهو مع ذلك : يقول
  .أي يطالبين بأن أمدحه بشعري: يأكل من زادي

إنه مقصود : أراد حيبسين من غري عطاء فأحتاج إىل أن أنفق مايل، وإمنا ميسكين عنده ليقال: وقيل
  .ميدحه مثلي من الشعراء

ره إنسخين العين مفئود  امرًأ أمةٌ حبلى تدب لمستضام  

يعرض بابن مواله، ابن . املفئود الذي أصيب فؤاده، أي عقله، وجعله أمة حبلى خلصاه وعظم بطنه
  .داإلخشي

من جعل أمره إىل أمة حبلى حىت تدبره، فهو مقهور ذليل سخني العني مصاب الفؤاد، زائل : يقول
  .العقل

  لمثلها خلق المهرية القود  خطّةً ويلم قابلها ويلمها

ويل ألمها، فلما كثر استعمال هذه الكلمة خففت وحذفت الالم واهلمزة، : ويلمها تعجب، وأصلها
وخطةً نصب على التمييز واهلا يف ويلمها للخطة واملهرية إبل منسوبة إىل . دةوجعلت الكلمتان واح
  .الطوال األعناق: والقود. مهرة، قبيلة من اليمن

وإمنا خلقت املهرية لتركب أنفةً من هذه ! وما أعجب من يرضى ا ! ما أعجب هذه اخلطة : يقول
  .احلال

 الذّّل قنديدإن المنية عند   وعندها لذّ طعم الموت شاربه

إن : هي اليت فيها األفاوية، واهلاء يف عندها للخطة وهي احلالة والقضية، يقال: اخلمر، وقيل: القنديد
  .فالناً يكلفين خطة من اخلسف

  : وهذا كقوله. وعند هذه اخلطة يستلذ املوت كما يستلذ اخلمر املطيبة باألفاوية: يقول

 الموت أحلى عندنا من العسل
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  موت إذا الموت نزلال عار بال

  !أقومه البيض أم آباؤه الصيد ؟  من علّم األسود المخصى مكرمةً

أو البيض ! أتعلمها من قومه البيض األلوان ! من أين تعلم هذا اخلصى األسود املكارم ؟: يقول
تيان ليس له يف الكرم أصل فكيف يهتدى إىل فعل املكارم وإ: يعين! أو من آبائه امللوك ! الكرام 

  .يلوم نفسه لطلبه الغين عنده مع لؤم أصله! اجلميل ؟

  أم قدره وهو بالفلسين مردود  أذنه في يد النّخّاس داميةً أم

  .نصب دامية على احلال من أذنه

  .أعلمته املكرمة إدماء النخاس أذنه عركاً، أم قدره وهو ال يساوي فلسني: يقول

  ؤٍم وبعض العذر تفنيدفي كّل ل  اللّئام كويفير بمعذرٍة أولى

أي عذري له تفنيد : وبعض العذر تفنيد: وقوله! إن كافوراً أوىل اللئام بأن يعذر يف كل لؤم : يقول
  .وتوبيخ واية يف اللوم، وهجو صريح؛ ألين إمنا أعذره وأدع لومه خلسته

    

  عن الجميل فكيف الخصية السود ؟  أن الفحول البيض عاجزةٌ وذاك

  . مجع خصى:اخلصية

ال يعجز السود اخلصيان ؟ هذا . أنا أعذره؛ ألن الذكور األحرار تعجز عن اجلميل، فكيف: يقول
آخر ما قاله يف كافور وإمنا أخرنا مدح فاتك لئال خيتلط بغريه، وسنأيت مبدحه بعد هذه القصيدة إن 

  .شاء اهللا تعاىل

  خروج املتنيب من مصر إىل الكوفة

ونه حىت كان قوم ميرون حذاء مرتله يتعرفون من يدخل إليه وخيرج من عنده، وكان مجيع جريانه يراع
  .ويغدو كل يوم صاحب اخلرب إىل بابه، حىت يقف على حاله وهو يعلم ذلك وال يظهر هلم

وكان يتسلى بفاتك وباحلديث معه، وتويف فاتك فعمل أبو الطيب على الرحيل، وقد أعد كل ما 
 لطف ورفق وال يعلم به أحداً من غلمانه، وهو يظهر الرغبة يف املقام، حيتاج إليه على مر األيام يف

وطال عليهم التحفظ، فخرج فدفن الرماح يف الرمل، ومحل املاء على اإلبل يف الليل من النيل عدة 
  .لعشر ليال، وتزود لعشرين وكتب إىل أيب القاسم عبد العزيز بن يوسف اخلزاعي
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 تقرر بذاك عيونها بمسعاتها  جزى عرباً أمست ببلبيس ربها

  .واحدة املساعي: ببلبيس وهو مكان بأعلى الشام دون مصر على حبر القلزم، واملسعاة: وروى

ورا فاعل . جزى اهللا العرب الذين هم أهل هذا املكان مبساعيها جزاء حسناً تقر بذاك عيوم: يقول
  .أي جزاها را: جزى

 ظباها للعال وجفونها ونجف  كراكر من قيس بن عيالن ساهراً

  .كراكر أي مجاعات، وهي بدل من عرب

جفون سيوفهم فقدت نصوهلا، وجفون عيوم فقدت نومها؛ ألم يسهرون لطلب املعايل، : يقول
  .وملا ذكر سهر عيوم، ذكر سهر جفون السيوف؛ لتجانس اللفظ. شاهرين سيوفهم للذب عنهم

 و إال غيثها ومعينهاه فما  وخص بها عبد العزيز بن يوسٍف

إىل الدعوة اليت يدل : وقيل. اليت هي بلبيس: معينها ومعينها واهلاء يف ا يرجع إىل األرض: روى
أي خص اهللا ذه الدعوة هذا : جزى اهللا واهلاء يف غيثها ومعينها يرجع إىل العرب: عليها قوله

  .الرجل، فإنه سيد هذه العرب، يقوم جوده هلا مقام الغيث

  .املاء اجلاري من العيون: عنيوامل

 سيٍد في حلٍّة ال يزينها وكم  فتى زان في عيني أقصى قبيله

ال تقال إال يف ولد أب واحد، : والقبيلة. الثالثة فصاعداً من ولد أب واحد، أو من قوم شىت: القبيل
  .مجاعة بيوت األعراب واجلمع احللل: واحللة

  .ه مفتخرين به وبشرفه، وكم سيد ال يتجاوز فخره إىل غريهزين يف عيين قبيله وصار قوم: يقول

هبه سار فهل حما أثره ؟ وقال بعض : وأخفى طريقه فلم يأخذوا له أثراً حىت قال بعض أهل البادية
  .إمنا أقام حىت عمل طريقاً حتت األرض: املصريني

فني واجلفار وغزة والشام ومجيع وتبعه البادية واحلاضرة ومن وثقوا به من اجلند، وكتبوا إىل عوالة احلو
وعرب أبو الطيب مبوضع يعرف بنجه الطري إىل الرثنة حىت خرج إىل ماء يعرف بنخل، . البوادي

وتسميه العامة حبرا يف التيه بعد أيام، فلقي عنده يف الليل ركباً وخيالً صادرةً عنه، فقاتلوه فأخذهم 
ين لبين سليم على قلوصني، فركب اخليل وتركهم، وسار حىت خرج من قرب النقاب، فرأى رائد

وطردمها حىت أخذمها، فذكرا له أن أهلها أرسلومها رائدين، وواعدمها الرتول ذلك اليوم بني يديه، 
. فاستبقامها ورد عليهما القلوصني وسالحهما، وسار ومها معه حىت توسط بيوت بين سليم آخر الليل
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  .وذبح لهفضرب له مالعب ابن أيب النجم خيمةً بيضاء 

وغدا وسار إىل النقع فرتل ببادية من معن وسنبس فذبح له عفيف املعىن غنماً وأكرمه، وغدا من عنده 
وبني يديه اثنان من جذمي يدالنه، فصعد يف النقب املعروف بتربان، وفيه ماء يعرف بعرند فسار يوماً 

  .وبعض ليلة ونزل

ر النخلة من لينها، وتنبت مجيع النبات، وأصبح فدخل حسمي وحسمي هذه أرض صلبة تودي إىل أث
 حىت -مملوءة جباال يف كبد السماء، متناوحة ملس اجلوانب إذا نظر الناظر إىل قلة أحدها فتل عنقه 

  : ومنها ما ال يقدر أحد أن يصعده، وال يكاد القتام يفارقه، وهلذا ملا قال النابغة.  بشدة- يراها 

  رب مخترم القتامدقاق التّ  وأصبح عالقا بجبال حسمي

  .اختلف الناس يف تفسريه، ومل يعلموا ما أراده

    

يكون مسرية ثالثة أيام يف يومني، يعرفها من رآها من حيث رآها ألا ال مثل هلا يف الدنيا، ومن جباهلا 
  فوجد بين فزارة ا شاتني،-جبل يعرف بإرم عظيم العلو، تزعم أهل البادية أن فيه كروماً وصنوبراً 

فرتل بقوم من عدي فزارة، فيهم أوالد الحق بن خملب، وكان خملب هذا خرج يطلب ناقة له فقدها، 
وكانت بنو فزارة قد أخذت غزياً غزا فكانت األسرى يف القد بني البيوت، فسمعه بعض األسرى 

. خذهاهي مبوضع كذا وكذا وجدناها أمس وشربنا لبنها وتركناها لنعود فنأ: ينشد الناقة فقال له

الغزي ضيويف : على شهادتكم يا معشر العرب، مث عاد فلبس سالحه وركب فرسه فقال: فقال خملب
فخلصهم من القد بعد اختالف الناس وخوف الشر، فرد عليهم كل شيء أخذ هلم وقراهم وسريهم 

  : ومريهم فقال خملب

 صرارها ترعى الرحابا تجر  تك ناقتي منعت غزيا فإن

وأجدر في العشيرة أن يهابا ؟   بذاك منّيفتى أحقّ فأي  

فرتل جبار للقوم . حسان بن حكمة مودة وصداقة: وكانت بينه أي بني أيب الطيب وبني أمري فزارة
وردان بن ربيعة من طيئ، مث من معن مث من بين : ليواري عنهم، فال يعلم ما بينه وبينهم، واسم اجلار

وأجلسهم مع امرأته، فكانوا يسرقون له الشيء بعد الشيء شبيب، فاستغوى عبيده وأفسدهم عليه، 
  .من رحله

وطابت حسمي أليب الطيب فأقام ا شهراً، وكتب كافور إىل من حوله من العرب ووعدهم، وظهر 
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أليب الطيب فساد عبيده، وكان الطائي يرى عند أيب الطيب سيفاً مستوراً فيسأله أن يريه إياه فال 
ائمه وفعله ذهب من مائة مثقال، وكان السيف ال مثن له، فجعل الطائي حيتال يفعل؛ ألنه كان على ق

على العبيد بامراته طمعا يف السيف؛ ألن بعضهم أعطاه خربه، فلما أنكر أبو الطيب أمر العبيد ووقف 
ن على مكاتبة كافور لكل العرب اليت حوله يف أمره، أنفذ رسوالً إىل فىت من بين فزارة، مث من بين ماز

  : فليتة بن حممد وفيهم يقول بعض البادية: بن سيار يقال له. من ولد هرم بن قطبة

 هرم بن قطبة أو دثارا بني  إذا ما كنت مغترباً فجاور

  فقد ألزمت أقصاها الجوارا  جاورت أدنى مازني إذا

م إىل اجلمال فشد وترك أبو الطيب عبيده نياماً وتقد. وكان وافقه قبل ذلك على املراسلة فسار إليه
على اإلبل ومحل خوفاً أن حيتبس عنه عبيده يف الليل، ومل يعلموا حىت نبهم وطرحهم على اإلبل 

وجنب اخليل، وسار حتت الليل والقوم ال يعلمون برحيله، وال يشكون أنه يريد البياض، فلما صار 
  .برأس الصوان أنفذ فليتة بن حممد إىل عرب بني يديه وتوقف

العبيد يف الليل السيف فدفعه إىل عبد آخر ودفع إليه فرسه، وجاء ليأخذ فرس مواله فانتبه وأخذ أحد 
أخذ العبد فرسي أخذ العبد فرسي يغالط ذا الكالم، وعدا حنو الفرس ليقعد : أبو الطيب فقال الغالم

على ظهره، والتقى هو وأبو الطيب عند احلصان، وسل العبد السيف فضرب رسنه، فضرب أبو 
الطيب وجه العبد فقسمه، فخر على رمتة أنفه، وأمر الغلمان فقطعوه، وانتظر الصباح وكان هذا 

  .العبد أشد من معه وأفرسهم

فلما أصبح أتبع العبد علياً اخلفاجي وعلواناً املازين، فأخذا أثره، فأدركاه عصراً، وقد قصر الفرس 
را إىل موضع، فدنا منهما كالعائذ وهو يتبصر الذي حتته، فسأهلما عن مواله فقاال جاءك من مث، وأشا

ما أراه، فإن رأيته جئتكما وإن مل أره فما لكما عندي إال السيف، فامتنع عنهما : تقدم، فقال: فقاال له
لقد كان فيما جرى خربة، ألن الوقت الذي اشتغلتم : وعادا يف غد، ووافقا عودة فليتة فقال فليتة

رة مع ذلك العلم، ولو كنتم زلتم عن موضعكم حلدث بعضكم بقتله فيه كانت سرب اخليل عاب
  : بعضا، فقال أبو الطيب ارجتاال

 ربيعة أو بنوه فأألمها  فإن تك طيٌئ كانت لئاما

: أوبنوه معناه: وقوله. إن كانت طيئ لئاماً فربيعة الذي هو أبو وردان وبنوه أكثرهم لؤما: يقول

  .وبنوه أو يف معىن الواو
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 لغيرهم أبوه فوردان   كانت كراماوإن تك طيٌئ

وكانت . إن كانت طيئ كراما، فأبو وردان ليس منهم، بل من غريهم، ألنه لئيم وطيئ كرام: يقول
  .إن تك طيئ كراما، وإن تك طيئ لئاما: يف البيتني زائدة، والتقدير

 اللّوم منخره وفوه يمج  مررنا منه في حسمي بعبٍد

  .بفتح امليم وكسرها: منخر: الويق. أرض بالسماوة: حسمي

  .نزلنا عليه حبسمي، فوجدناه عبداً لئيماً ميج اللؤم أنفه وفوه: يقول

    

 ومالي أتلفوه فأتلفهم  أشذّ بعرسه عنّي عبيدي

  .والباء للسبب أي بسبب عرسه. أشذ أي فرق

  .فرق عين عبيدي وأفسدهم بامرأته وأتلفهم، وهم أتلفوا مايل: يقول

  لقد شقيت بمنصلى الوجوه  ديهم جياديفإن شقيت بأي

  .أي سرقوها، فقد شقيت بسيفي وجوههم: إن كانت خيلي شقيت بأيدي عبيدي: يقول

  .يصف ما كان من أخذ عبيده فرسه، وقتله لآلخر

  : وقال يهجو وردان بن ربيعة

  له كب خنزيٍر وخرطوم ثعلب  اهللا ورداناً وأماً أتت به لحا

ناً وأمه اليت أتت به فإنه قبيح الوجه لئيم الكسب، يقود على أهله ويكتسب لعن اهللا وردا: يقول
  .بالقيادة

ألنه يفسد : وإمنا خص كسب خرتير ألن كسبه ال يتضمن الشجاعة، خبالف سائر السباع، وقيل
ألنه يأكل : وقيل. الزرع وحنوه مما ال يفسده سائر السباع، فلما كان هذا الرجل أفسد عبيده شبهه به

أي أنفه، وشبهه : عذرة واألقذار، فشبهه به لقبح كسبه من جهة القيادة، وجعل له خرطوم ثعلبال
  .به؛ قباحةً ووحشةً

  على أنّه فيه من األم باألب  كان منه الغدر إالّ داللةً فما

: من األم واألب: وروى. داللة على أن أمه غدرت فيه بأبيه، فجاءت به لغري رشدة: غدره يب: يقول

  . أن أبويه كانا غادرينأي

  !! فيل لؤم إنساٍن ويا لؤم مكسب  كسب اإلنسان من هن عرسه إذا
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  .كناية عن الفرج: اهلن

  ! ما أألم إنساناً يقود على امرأته ويكس نها، وما أألم كسبه ذلك : يقول

  هما الطّالبان الرزق من شر مطلب  أهذا اللّذيا بنت وردان بنته

مها يطلبان : مث قال. نكد عاهرة، وأظهر التجاهل لوردان! ي تنسب إليه بنت وردان أهذا الذ: يقول
  .الرزق من أقبح وجوهه، هو يطلبه بالقيادة، وتلك تطلبه بالفجور والزنا

 تعذالني رب صدٍق مكذّب فال  لقد كنت أنفي الغدر عن توس طيٍئ

  .األصل: التوس والسوس

 فكان األمر خبالف ذلك، فال تعذالين يا صاحيب، فرب صدق كنت أنفي الغدر عن أصل طيئ،: يقول
  .مكذب

  وقال أيضاً يصف العبد الذي قتله وهو يف طريقه من مصر إىل العراق 

 منهم بهن آنافا أجدع  للغادرين أسيافا أعددت

  أطرن عن هامهن أقحافا  يرحم اهللا أرؤساً لهم ال

مجع : واألقحاف. نوفهم، وأطرن فعل ضمري األسيافاستعددت لكل غادر سيوفاً أقطع ا أ: يقول
  .ال يقال له قحف حىت يبني عن الرأس: وقيل. قحف، وهو العظم الذي يكتنف الدماغ

  .والضمري يف هامهن لألرؤس. ال رحم اهللا رءوساً أطارت أسيايف عن هامهن أقحافها: يقول

 تكون المئون آالفا وأن  ما ينقم السيف غير قلّتهم

  .أال يكون فحذف ال: وقيل. أي غري أن تكون. وأن تكون املئون آالفا فيه حمذوف: قوله

ال ينكر السيف منهم إال قلتهم؛ ألنه يتمىن كثرة الغادرين، وأن يكون بدل كل مئة ألفاً، فهو : يقول
  .ال ينكر إال قلتهم، وأال يكون املئون ألوفاً

  وزار للخامعات أجوافا  يا شر لحٍم فجعته بدٍم

  .واخلامعات الضباع. الدم: اللحم، وقيل: زار وزاد وفاعله قيل: روى

أنت شر حلم فجعته بإراقة دمه، فشربت الضباع من دمه، : يقول خماطباً للحم عبده الذي قتله
فجعته بدم أي فرقت بينه وبني : وقوله. وأكلت الضباع هذا اللحم، فصار يف أجوافها، فكأنه زارها

  .دمه ملا قتلته

  من زجر الطّير لي ومن عافا  نت أغنيت عن سؤالك بيقد ك
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  .عفت الطري وزجرا مبعىن تفاءلت ا ومن نصب باملصدر الذي هو سؤالك

كنت غنياً عن أن تسأل الكهان، والزاجرين للطري عن حايل يف تعرضك يل، ألين كنت أعلم : يقول
  .حبايل منهم

   إخالفاوخفت لما اعترضت  ذا النّصل من تعرضه وعدت

وعدت سيفي هذا أن أقتل به كل من تعرض له، فلما اعترضت له حني أردت أخذ فرسي، : يقول
  .وخفت أن تفوته وأخلف سيفي ما وعدته، فقتلتك

 تتبعك المقلتان توكافا  ال يذكر الخير إن ذكرت وال

  .إذا ذكرت ال تذكر خبري، وال ينسب اخلري إليك وال تبكيك عني تفقدك: يقول

  ".فَما بكَت علَيهم السماُء واَْألرض: "ه من قول اهللا تعاىلأخذ

  أوردته الغاية الّتي خافا  امرٌؤ راعني بغدرته إذا

  .من خوفين بغدره قتلته، وأوردته الغاية اليت خيافها وهي املوت: يقول

    

: لعرب اليت طلبها فقال لهوسار أبو الطيب حىت نظر إىل آثار اخليل، ومل جيد مع فليتة خرباً عن ا

  .احرف بنا على بركة اهللا تعاىل إىل دومة اجلندل

وذلك أنه أشفق أن تكون عليه عيون حبسمي قد علمت أنه يريد البياض، فسار حىت ورد البويرة بعد 
ثالث ليال، وأدركتهم لصوص فأخذت آثارهم وهم عليها، فلم يطمعوا فيهم، وسار معه منهم محصي 

ونظر آخر . هذه منارة اجلامع: لما توسط البسيطة رأى بعض العبيد ثوراً يلوح فقالبن القالب، ف
فضحك أبو الطيب وضحكت البادية فقال يذكر ضالل غلمانه يف . وهذه خنلة: نعامة يف جانبه فقال

  : حذر األشباح اليت الحت هلم يف البادية

  تركت عيون عبيدي حيارى  بسيطة مهالً سقيت القطارا

  .أرض بقرب الكوفة: بسيطة

ومل يدع عليها لكي . فدعا هلا بالسقيا. سقاك املطر يا بسيطة مهالً، فإنك حريت عيون عبيدي: يقول
  .تكف عن التحري، فلو دعا عليها لزادت يف التحيري، فتلطف هلا بالدعاء بالسقيا

  وظنّوا الصوار عليك المنارا  النّعام عليك النّخيل فظنّوا
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  . من البقر الوحشيالصوار القطيع

  .حريت عيوم حىت ظنوا أن النعام خنيل، وأن الثور منار اجلامع: يقول

  وقد قصد الضحك فيهم وجارا  صحبي بأكوارهم فأمسك

ملا مسع صحايب ذلك ضحكوا حىت خافوا أن يسقطوا عن إبلهم، فتعلقوا برحاهلم، وفيهم من : يقول
قسط أي عدل الضحك يف : وروى.  يف الضحكضحك ضحكاً معتدالً، وفيهم من جاوز احلد

  .وروى قصد وهو يف معناه: بعضهم وجار يف بعضهم

وورد العقدة بعد ليال، وسقي باجلراوي، واجتاز ببين جعفر بن كالب وهو بالربية واألضارع فبات 
ودخل الكوفة فقال يصف منازل طريقه ويفخر مبسريه يف . فيهم، وسار إىل أعكش حىت نزل الرهيمة

  : لبادية ويهجو كافوراً يف شهر ربيع اآلخر سنة إحدى ومخسني وثالث مئةا

  فدى كّل ماشية الهيدبي  كّل ماشية الخيزلي أال

  .مشية اإلبل فيها سرعة: مشية النساء، وهي مشية فيها تثىن وتفكك، واهليديب: اخليزيل واخلوزيل

  .ة تسرع يف سريهاجعل اهللا كل امرأة تتثىن يف مشيتها فداًء لكل ناق: يقول

  .أي كل ماشية متشي مشية اخليزيل واهليديب: واخليزيل واهليديب نصب على صفة املصدر احملذوف

  خنوٍف وما بي حسن المشي  نجاٍة بجاويٍة وكّل

منسوبة إىل جباوة، وهي قبيلة من الرببر، يطاردون عليها يف احلرب، : والبجاوية. السريعة: النجاة
  .يل يدها يف سريهااليت مت: واخلنوف

مث بني أنه مل يفدهن باإلبل ألن مشية . جعل اهللا كل امرأة متشي اخليزيل، فدى كل ناقة سريعة: يقول
  .مجع مشية: واملشي. اإلبل أحسن من مشية النساء، ولكن ألجل النفع والبعد من الضيم

وكيد العداة وميط األذى  حبال الحياة ولكنّهن  

أي أسباب احلياة، ينجو ا اإلنسان من املهالك، وا : ا؛ ألن اإلبل حبال احلياةإمنا فديتهن : يقول
  .يكيد اإلنسان عدوه، ويدفع األذى ا عن نفسه

 إما لهذا وإما لذا ر  ضربت بها التّيه ضرب القما

لنجاة، ضربه ا إما ل: برية على جانب مصر، وهي اليت تاه فيها قوم موسى عليه السالم يقول: التيه
  .وإما للهالك، كما يفعل املقامر

  وبيض السيوف وسمر القنا  فزعت قدمتها الجياد إذا



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        884

 العالمين وعنه غنى عن  بنخٍل وفي ركبها فمرت

أي مرت هذه اإلبل على هذا املاء، وأصحاا يغنون . يعين نفسه وغلمانه: وركبها. ماء معروف: خنل
  .وعن العاملني، لقوم وشجاعتهمعن هذا املاء، ملا هلم من العدة، 

  ب وادي المياه ووادي القرى  تخيرنا بالنّقا وأمست

  .إىل وادي املياه، وإىل وادي القرى: موضع، يفترق منه طريقان: النقاب

أي : وروى بالباء. خذ أي الطريقني شئت: ملا وصلنا إىل هذا املكان خريتنا اإلبل فقالت: يقول
  .يق وادي املياه، وهذا طريق وادي القرىهذا طر: وقالت. خربتنا

 ها: ونحن بتربان فقالت  أين أرض العراق ؟: وقلنا لها

  .ها هي هذه، فحذف اجلملة وترك احلرف الذي هو ها: واملراد. موضع وها حرف إشارة: تربان

.  أيديكمها هي هذه بني: ملا وصلنا إىل تربان سألناها عن أرض العراق فقالت عندما كنا بتربان: يقول

  .فعلى هذا يكون الواو للحال. يعين العراق

  .حنن قد حصلنا بتربان، وهي قريبة من العراق فيكون ذلك من قول اإلبل: معناه أا قالت: وقيل

    

  ر مستقبالٍت مهب الصبا  وهبت بحسمي هبوب الدبو

الصبا حملها : وقيل. صبامن قبل الغرب، ويستقبل املشرق، وهو مهب ال: والدبور. أي أسرعت: هبت
  .من ناحية قبلة العراق، والدبور يقابلها

  .إا سارت بنا سرياً سريعاً كأا الدبور استقبلت مهب الصبا: يقول

  وجار البويرة وادي الغضى  روامي الكفاف وكبد الوهاد

. مواضعوالكفاف، وكبد الوهاد، وجار البويرة كلها . روامي أي قواصد، موضعه نصب على احلال

  .ووادي الغضى بدل من وجار البويرة

  .إن هذه اإلبل البجاوية قصدت هذه املواضع، وعربت عليها: يقول

 بين النّعام وبين المها ء  وجابت بسيطة جوب الردا

  .مفازة بقرب الكوفة: وبسيطة. أي قطعت: جابت

  .وبقر الوحشقطعت اإلبل بسيطة وشقتها كما يشق الرداء، ومسريها بني النعام : يقول

  بماء الجراوي بعض الصدى  إلى عقدة الجوف حتّى شفت
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  .منهل معروف: موضع معروف، واجلراوي: عقدة اجلوف

أا سارت من بسيطة إىل عقدة اجلوف، فشربت من اجلراوي حىت شفت بعض عطشها، ومل : يعين
  . كثرة الشربتستوف الشرب عجلةً أو خوفاً، أو حرصاً على السري، أو خشية أن يثقلها

  والح الشّغور لها والضحى  والح لها صور والصباح

  .امسا موضعني بقرب العراق: صور، والشغور

  .سارت طول ليلها فظهر هلا صور عند الصبح وظهر هلا الشغور مع وقت الضحا: يقول

  وغادى األضارع ثم الدنا  الجميعي دئداؤها ومسى

  .سري سريع: هذه أمساء املواضع، والدئداء

  .وقت الغداة: والدنا. أا وصلت إىل اجلميعي مساًء فأسرعت فيه السري، وجاءت إىل األضارع: يعين

  أحم البالد خفي الصوى  لك ليالً على أعكٍش فيا

. صوة: أعالم وحجارة تنصب على الطريق، الواحدة: والصوى. وأحم أسود. مكان معروف: أعكش

  . نصب على التمييزوليالً. فيا لك تعجب: وقوله

  .حىت خفيت األعالم! وما أشد ظالمه وسواد البالد ! ما أعجب ليالً يف أعكش : يقول

 أكثر مما مضى وباقيه  وردنا الرهمية في جوزه

  .وعىن باجلوز ها هنا صدر الليل. قرية بقرب الكوفة: الرهيمة

  .وردنا الرهيمة وما بقي من الليل أكثر مما مضى: يقول

  ح فوق مكارمنا والعال  أنخنا ركزنا الرما فلما

  .ملا نزلنا الكوفة أخننا إبلنا وركزنا رماحنا فوق العز واملكارم: يقول

  .يعين هذا املسري فخر لنا عايل احملل؛ ألنا أرغمنا به أنف كافور مع ملكه

  ونمسحها من دماء العدى  نقبل أسيافنا وبتنا

  .نا أسيافنا شكراً هلا، ومسحنا عنها دماء األعداء الذين قتلناهم املا وصلنا إىل وطننا قبل: يقول

  أنّى الفتى. ومن بالعواصم  مصر ومن بالعراق لتعلم

أىن الفىت الكامل . أي سيف الدولة: فعلنا هذا؛ ليعلم أهل مصر، وأهل العراق، وأهل العواصم: يقول
  .يف مجيع اخلصال

   على من عتاوأنّى عتوت  وفيت وأنّى أبيت وأنّى
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  : فعلت هذا؛ ليعلم من يف مصر أين وفيت مبا وعدت من سريى حيث قلت: يقول

  وإن بليت بود مثل ودكم

  .وأىن أبيت ضيم كافور، وأىن قهرت كل طاغ

  وال كّل من سيم خسفاً أبى  كّل من قال قوال وفى وما

  .الذل: واخلسف. أي كلف: سيم

، صدق قوله كمال فعله، وليس كل من محل على ضيم أباه ودفعه ما كل أحد إذا قال قوالً: يقول
  .عن نفسه

  يشقّ إلى العز قلب التّوى  يك قلب كقلبي له ومن

  .اهلالك، أي من كان له مثل قليب، دخل قلب اهلالك، حىت يصل إىل العز والعال: التوى

  ورأٍي يصدع صم الصفا  بد للقلب من آلٍة وال

ان ال يكفيه جرأة قلبه، حىت يكون له رأي صائب، وآلة يتوصل ا إىل مرامه، وإال إن اإلنس: يقول
  .أدته شجاعته إىل هالكه

  على قدر الرجل فيه الخطا  طريٍق أتاه الفتى وكّل

  .كل فعل يفعله الرجل على قدر شجاعته وهدايته، وعلى حسب رأيه: يقول

  .واخلطاوملا جعل الفعل طريقاً استعار فيه ذكر الرجل 

  وقد نام قبل عمى ال كرى  الخويدم عن ليلنا ونام

  .كافورا: عىن باخلويدم

إنه قد نام عن الليل الذي سرنا فيه، وكان يف حال يقظته أيضاً نائماً؛ لعمى قلبه ال من النوم : يقول
  .احلقيقي

  مهامه من جهله والعمى  وكان على قربنا بيننا

    

  .ب ما بيننا يف املسافة جبسمه، بعيداً منا؛ جلهله وعمى قلبهقد كان كافور على قر: يقول

لقد كنت أحسب قبل الخصى  النّهى أن ءوس مقرالر 

  .العقول، واحدها ية: النهى

  .كنت قبل أن أرى كافورا أظن أن العقل حيل الرءوس، فكان األمر ملا رأيته خبالف ذلك: يقول
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  ها في الخصىرأيت النّهى كلّ  فلما نظرت إلى عقله

أي ظننت أن العقل حيل الرأس، فلما رأيت كافوراً وقلة عقله، صح عندي أن حمل العقل إمنا هو 
  .اخلصى؛ ألنه ملا قطعت خصيته زال عقله

 ضحك كالبكا ولكنّه  وماذا بمصر من المضحكات

ه ولكنه ليس يضحك منها ضحك فرح، ولكن! ماذا يف مصر من أحوال عجيبة مضحكة : يقول
  .يضحك تعجباً، وهذا الضحك كالبكاء

  يدرس أنساب أهل الفال  نبطي من أهل السواد بها

من مجلة ما فيها من املضحكات نبطي ا، من أهل السواد، يقرأ عليه أنساب العرب، وهو : يقول
  .يدرك هذه األنساب، وهذا مما يضحك منه

  .وكان اسم الرجل ابن خرتابة وكان أديباً مبصر

  أنت بدر الدجى: يقال له  مشفره نصفه ودوأس

أنت بدر : ومنها أسود قبيح الوجه، تدلت شفته كأا مقدار نصفه، مع ذلك يقال له: ويقول
  .وعىن به كافوراً! الدجى 

  ن بين القريض وبين الرقى  مدحت به الكركدن وشعٍر

  .هو دابة باهلند: كلمة تقال لكل قبيح، وقيل: الكركدن

منها شعري الذي مدحت به كافورا، كان يف ظاهره شعراً، ويف باطنه رقيةً أرقيه ا من و: يقول
  .جنونه

  ولكنّه كان هجو الورى  فما كان ذلك مدحاً له

ما قلت فيه من املدح ليس مبدح له، وإمنا كان هجو للناس؛ ألم رغبوا عن احلمد ومجيل : يقول
  .ل على سقوط اخللق وخستهمفمدحي له يد. الذكر، فأحوجوين إىل مدحه

 فأما بزقّ رياٍح فال  وقد ضّل قوم بأصنامهم

فلوال جهل أهل ! قد ضل قوم باألصنام فعظموها حلسنها، وما مسعت أن أحداً عبد زقاً منفوخاً : يقول
  .مصر، ملا رضوا حبكمه

  رأى غيره منه ما ال يرى  جهلت نفسه قدره ومن
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  .ر نفسه، فإن الناس يعلمون من حاله ما خفي عليهإذا مل يعلم اإلنسان قد: يقول

  .أن كافور إن كان نسي ما كان فيه من اخلسة ومهانة القدر، فالناس يعلمون ذلك من حاله: يعين

  وقال أيضاً يهجو كافوراً 

 وأما بطنه فرحيب نخيب  وأسود أما القلب منه فضيقٌ

. يعنون أن صدره فارغ ال قلب فيه: نخوب الفؤادوم. خنيب: الفارغ اخلايل، ويقال للجبان: النخيب

  .الواسع: والرحيب

هذا أسود ضيق القلب بالعطاء، جبان ليس فيه فؤاد، وبطنه واسع عظيم، أو أنه شره ليس له : يقول
  .مهة إال جوفه

 مات غيظاً فاتك وشبيب كما  يموت به غيظاً على الدهر أهله

  . وغيظاً مفعول لهاهلاء يف به لألسود، ويف أهله للدهر،

 - حيث ألقى الدهر إليه أزمة امللك -إن الناس إذا رأوا حالة كافور ماتوا غيظاً على الدهر : يقول

  .كما مات شبيب العقيلي وفاتك انون غيظاً على الدهر

  يتبع منّى الشّمس وهي تغيب  أعدت على مخصاه ثم تركته

  .موضع خصيته: خمصاه

. له، فكأين خصيته ثانية، مث رحلت عنه وتركته ينظر إىل الشمس وقت غرواأخزيته جائي : يقول

  .أي ال يصل إيل، كما ال يصل إىل الشمس إذا غابت

  : ومثله للمجنون

  مع الصبح في أعقاب نجٍم مغرب  فأصبحت من ليلي الغداة كناظٍر

 لحياٍة في جنابك طيب فما  ما عدمت األصل والعقل والنّدى إذا

  .إذا عدمت مجيع خصال اخلري فال يطيب ألحد احلياة يف قربك: يعين

  : وأنشده صديق له مبصر من كتاب اخليل أليب عبيدة وهو نشوان

  وما تستوي والورد ساعة تفزع  علي أن أمنح الورد لقحةً تلوم

  : فأجابه أبو الطيب

  إذا ما جرى فيك الرحيق المشعشع  تستوي والورد، والورد دونها بلى
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فالمته امرأته على قيامه بتعهده وإيثاره على عياله، فرد عليها . الورد اسم فرس كان لقائل البيت
  .بأبيات منها هذا البيت، وبني أن هذا الفرس أنفع يف حال الشدة منها

. إن هذا غري مستمر، بل هي مثل الورد، بل الورد دوا يف حال اللذة والشرب: فقال أبو الطيب

  .املمزوج: مر، املشعشعاخل: والرحيق

 جواٍد من مرادك موضع لكّل  هما مركبا أمٍن وخوٍف فصلهما

    

كل واحد منهما حلال، فاملرأة حلال األمن، والفرس حلال اخلوف، فكما يكرم أحدمها ليومه : يقول
  .فكذلك اآلخر

  خربه مع فاتك

 وأخ وأخت له من بالد الروم، كان أبو شجاع فاتك الكبري املعروف بانون رومياً، أخذ صغرياً،
قرب حصن يعرف بذي الكالع، فتعلم اخلط بفلسطني، وهو ممن أخذه ابن طغج من سيده وهو 

بالرملة كرهاً بال مثن، فأعتقه صاحبه، فكان معهم حراً يف عدة املماليك، كرمي النفس حر الطبع، بعيد 
  .اهلمة

هو بلد كثري األمراض، ال يصح به جسم، وإمنا وكان يف أيام كافور مقيماً بالفيوم من أعمال مصر و
أقام به أنفةً من األسود وحياًء من الناس أن يركب معه، وكان األسود خيافه، ويكرمه، فزعاً، ويف 

نفسه ما يف نفسه فاستحكمت العلة يف بدن فاتك، وأحوجته إىل دخول مصر فدخلها، ومل ميكن أبا 
ه بالسالم، مث التقيا يف الصحراء، فحمل إىل مرتله للوقت الطيب أن يعوده، وفاتك يسأل عنه ويراسل

  .هدية قيمتها ألف دينار ذهباً، مث أتبعها هدايا بعدها

  .سنة مثان وأربعني وثالث مئة. فقال أبو الطيب ميدحه يف مجادى اآلخر

  فليسعد النّطق إن لم تسعد الحال  خيل عندك تهديها وال مال ال

 وال غريها من األموال ديها إىل فاتك، مكافأة على إحسانه، فأنت ليس عندك خيل: يقول لنفسه
وهذا كقول . قادر على مدحه، فساعده بالقول اجلميل، إن مل يساعدك احلال على األجر اجلزيل

  .احلطيئة

  سيأتي ثنائي زيداً بن مهلهل  يكن ماٌل يثاب فإنّه إالّ
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  : ومثله للمهليب

 بالهوى والشّكر مجتهد فإنّني  إن يعجز الدهر كفّى عن جزائكم

 قوٍل، ونعمى النّاس أقوال بغير  األمير الّذي نعماه فاجئةٌ وأجز

  .اسم فاعل من الفجاءة: فاجئة

  .يعرض بكافور: كافئ األمري الذي يفاجئ بإنعامه من غري وعد، وغريه يقول وال يفعل: يقول

  الخريدةٌ من عذارى الحي مكس  جزت اإلحسان موليه فربما

  .الفاترة القليلة التصرف: واملكسال من النساء. اجلارية الناعمة، وقيل الكثرية احلياء: اخلريدة

إذا كانت النساء مع ضعفهن، وعادن كفران النعم، رمبا جازين من أحسن إليهن، فأنت أقدر : يقول
  .على شكر من أحسن إليك

  .وخص من النساء اخلريدة املكسال؛ لضعفها وفتورها

  ظهور جرٍي فلي فيهن تصهال  تكن محكمات الشّكل تمنعني نوإ

  .مجع الشكال: الشكل

إن كان ضيق حايل مينعين من مكافأتك فعال، فإين أكافئك قوالً يظهر ما يف نفسي، كصهيل : يقول
شبه نفسه باجلواد املشكول، إذا مل يقدر على اجلري . اجلواد يظهر ما يف نفسه من الشوق إىل اجلري

  . شوقاً إليهصهل

معناه إذا مل أقدر على املكاشفة بنصرتك على كافور، فإين أمدحك، وإين يف ذلك كاجلواد : وقيل
  .املشكول عن اجلري فإنه يصهل شوقاً إليه

 عندي إكثار وإقالل سيان  وما شكرت ألن المال فرحني

  .قلته، وأراد الغىن والفقر: واإلقالل. كثرة املال: اإلكثار

  .مل أشكر؛ لفرحي باملال الذي أسديته إيل، وسواء عندي الغىن والفقر: يقول

 وأنّنا بقضاء الحقّ بخّال  لكن رأيت قبيحاً أن يجاد لنا

  .مجع باخل: خبال

  .إمنا شكرت لك ألين رأيت خبلي بقضاء احلق مع جودك علي قبيحاً: يقول

هذا رجل محل إيل ألف دينار يف : تنيبملا وصلت يف القراءة إىل هذا املوضع، قال امل: قال ابن جين
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  .وقت واحد

  .وما رأيته أشكر ألحد منه لفاتك، وكان يترحم عليه كثرياً: قال

  غيثٌ بغير سباخ األرض هطّال  منبت روض الحزن باكره فكنت

منت صنيعته عندي، وزادت كاألرض الطيبة إذا صاا املطر الكثري ومل يذهب باطال، كاملطر يف : يقول
  .رض السبخةاأل

  أن الغيوث بما تأتيه جهال  يبين للنّظّار موقعه غيثٌ

  .فاعل يبني، وجيوز فيه النصب، فيكون فاعله ضمري الغيث: موقعه

من : إن فاتكاً غيث يويل بإنعامه من هو أهله، فإذا نظر الناس علموا أن الغيوث جاهلة مبا تفعله: يقول
  .ه يبني هذا املعىنفموقع نعم. سقى املكان السبخ والطيب

فطن دال  ال يدرك المجد إال سيادات فعلما يشقّ على الس  

ال يصل إىل اد إال كل فطن يراعي أحوال القضاء، ويتحمل املشاق اليت تشق على سائر : يقول
  .السادات

 كسوب بغير السيف سآل وال  ال وارثٌ جهلت يمناه ما وهبت

    

الذي وهبه من آبائه فيجهل قدره، حيث مل يلحقه عناء جبمعه، بل كبه بسيفه مل يرث هذا املال : يقول
  .وقهر عليه أعداءه، ومل جيمعه بالسؤال، حىت ال يعرف خطره

أي : جاءين زيد ال عمرو: إا اطفة كقولك: وقيل. أي غري وارث: ال وراث مبعىن غري: وال يف قوله
  .ر ما يهبال يدرك اد إال سيد فطن ال وراث جاهل بقد

  إن الزمان على اإلمساك عذّال  الزمان له قوالً فأفهمه قال

أن الزمان أيقظه بتصاريفه، حىت كأنه عذله على اإلمساك، وأمره بأن يهب كيما يكسب اد : يعين
  : والشرف، فكأنه قال هذا القول

 الشّقي بها خيٌل وأبطال أن  تدري القناة إذا هتزت براحته

ال : وهذه األبيات من متام قوله. ذا حتركت القناة يف يده، علمت أنه يقتل ا األبطال، واخليلإ: يقول
  .يدرك اد إال سيد فطن

  كالشّمس قلت، وما للشّمس أمثال  ودخول الكاف منقصةٌ .كفاتٍك
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اتك كف: ودخول الكاف منقصة أي إذا قلت: ال يبلغ اد إال سيد كفاتك، مث استدرك وقال. يعين
كفاتك مع علمي أنه ال نظري له، كما أشبه : إمنا قلت: جعلت له نظرياً، وال نظري له، مث اعتذر فقال

  : ومثله آلخر. األشياء بالشمس، وأعلم أنه ال مثل هلا، ومل يوجب ذلك نقصا فيها كذلك هذا

  عن الكاف إال أن يقال كريم  جّل في أوصافه وخطابه لقد

 من عداه وهي أشبال بمثلها  راثنهالقائد األسد غذّتها ب

: مبثلها أي غذم براثنه: وقوله. هو يقود غلماناً رباهم بأسالب أعدائه، حىت صاروا كاألسود: يقول

  .أي سيوفه، بأسالب أسود أمثاهلم من أعدائهم، وهذه األسود أشباله

  .جعله أسداً، وغلمانه حوله كاألشبال

 للسيوف كما للنّاس آجالو  القاتل السيف في جسم القتيل به

والسيوف كما للناس آجال : وقوله. يضرب الفارس بسيفه فيقتله، وبكسر السيف يف جسمه: يقول
ال تضربوا إماءكم بكسر إنائكم، فإن هلا آجاالً كآجالكم : أخده من قوله صلى اهللا عليه وسلم

  : واملصراع األول مثل قوله

 بهن الحديداحتّى قتلت  د  نفوس العدي بالحدي قتلت

  وما له بأقاصي األرض أهمال  عنه على الغارات هيبته تغير

  .مجع اهلامل، وهو املال املهمل يف املرعى بال راع: مجع اهلمل واهلمال، واهلمل: األمهال

أي تبعدهم عن التعرض ملاله، فماله يرعى يف : إن هيبته تغري عن املمدوح غارات اللصوص: يقول
  .راع، فال يتعرض إليه أحد من اهليبةاملرعى مهمل بال 

 وهيقٌ وخنساء وذيال عير  :له من الوحش ما اختارت أسنّته

الثور : البقرة الوحشية، والذيال: ذكر النعام واألنثى هيقة، واخلنساء: محار الوحش واهليق: العري
  .الوحشي

  .إنه يقدر على اصطياد كل ما خيتاره: يقول

  كأن أوقاتها في الطّيب آصال  قوتهالضيوف مشهاةً بع تمسي

. أي جعلته يشتهي، أو أنلته ما يشتهي: شهيته: من قوهلم: واملشهاة. عقوته سهله وما قرب منه

  .مجع أصيل، وهو بعد العصر؛ وذلك الوقت يطيب خاصة يف الصيف: مجع أصل، وأصل: واآلصال

  .م كلها عنده طيبة كاآلصالإنه يكرم أضيافه، وميكنهم من كل ما يشتهونه، فأوقا: يقول
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  خراذٌل منه في الشّيزى وأوصال  اشتهت لحم قاريها لبادرها لو

: والشيزى. مقطع والواحد خرذلة: املضيف، وهو املمدوح، وحلم خراذل بالذال والدال: القاري

  .جفان سود يقال إا من الشيز

ون فتسود من الدسم فتشبه الشيز، الشيز ال يعمل منه اجلفان، وإمنا تعمل من اجل: قال األصمعي
  .واهلاء يف قاريها وبادرها لألضياف، ويف منه للحم وجيوز أن يكون للممدوح

لو اشتهت األضياف حلمه لنحر هلم نفسه، ومحلت قطعاً إىل الضيوف يف اجلفان، ومحلت إليهم : يقول
  .أوصاله مقطعةً

 ان ترحالإذا حفز الضيف إال  ال يعرف الّزء في ماٍل وال ولٍد

  .التحريك واإلزعاج: احلفز

  .ال يغتم لشيء أصابه يف ماله وولده، وإمنا حيزن عندما يتأهب الضيف للرحيل: يقول

 اللّقاح، وصافي اللّون سلسال محض  يروى صدى األرض من فضالت ما شربوا

، وهي الناقة مجع لقحة: واللقاح. اللنب اخلالص: واحملض. العطش، وأراد ها هنا يبس األرض: الصدى
  .الشراب الصايف السهل املساغ، وأراد به اخلمر: والسلسال. اليت حتلب

إذا رحل أضيافه أراق ما يبقى من شرام من اللنب واخلمر، ومل يدخره لغريهم، ألنه يتلقى كل : يقول
  .ضيف بقرى جديد

    

 الساع نزاٌل وقفّال كأنّما  تقرى صوارمه الساعات عبط دٍم

  .مجع ساعة: والساع. الدم الطري واللحم: العبيطالعبط و

يريق كل ساعة دماً طرياً من أعدائه، ويذبح وينحر لألضياف، فكأنه يقري الساعات مبا يريقه : يقول
  .من الدماء، وكأا قوم يرتلون، وقوم يقفلون عنه

 عداةٌ وأغنام وآبال منها  تجري النّفوس حواليه مخلّطةً

  . روى ذلك أيضاًالدماء وقد: النفوس

  .إنه يقتل األعداء وينحر اآلبال ويذبح األغنام، فتختلط الدماء بعضها ببعض: يقول

  .فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه. منها دماء أعداء ومنها دماء أغنام: والتقدير

  وغير عاجزٍة عنه األطيفال  يحرم البعد أهل البعد نائله ال
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  .تصغري أطفال: األطيفال

يصل نواله إىل القريب والبعيد، والقوي والضعيف، فال حيرم البعيد نائله ألجل بعده، والصغري : قولي
  .ال يعجز منه لصغر سنه

  والبيض هاديةٌ والسمر ضالّل  أمضى الفريقين في أقرانه ظبةً

إذا التقى اجليشان، وسقطت الرماح السمر، وآل األمر إىل السيوف البيض، فهو أمضى : يقول
  .الفريقني سيفا يف ذلك الوقت

  بين الرجال وفيها الماء واآلل  يريك مخبره أضعاف منظره

  .اهلاء يف فيها للرجال

ويف الرجال من له حقيقة كاملاء، وفيهم من ال . إذا جربته يف احلرب رأيت منه أضعاف منظره: يقول
  .حقيقه له كالسراب

  العقل عقّالإذا اختلطن وبعض   يلقّبه المجنون حاسده وقد

: إذا اختلطن قيل: وقوله. وجيوز ختفيفه. داء يأخذ الدابة يف الرجلني، فيعقلهما عن التصرف: العقال

  .أراد به خيله وخيل عدوه: أراد به الصفوف فأضمر، وقيل

كان فاتك يلقب بانون، فصرح بذكر لقبه مث ختلص منه أحسن ختلص، حىت فضل اجلنون على 
  .العقل

: ا جنونه عند اختالط الصفوف، والعقل يف ذلك الوقت عقال على صاحبه، فجنونهإمن: فيقول

  ! فحسن لقبه . شجاعة وإقدام، ال كما يزعمه احلاسد

  من شقّه ولو أن الجيش أجبال  بها الجيش ال بد له ولها يرمي

  .ا أي باخليل، واهلاء يف له للمدوح

  .وخليله من شق اجليش، وإن كان كاجلبل شدة وثباتايرمي خبيله جيش العدو، فال بد له : يقول

 يجتمع لهم حلم ورئبال لم  إذا العدى نشبت فيهم مخالبه

  .األسد: والرئبال. ثبتت: نشبت

هو يف يوم احلرب أسد، فإذا نشبت خمالب األسد يف فريسة، فلم يكن حينئذ حلم، إذ احللم ال : يقول
  .يوجد مع األسد

  .ه، وتفضيله على العقلوهذا تأكيد لتحسني لقب
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  مجاهر وصروف الدهر تغتال  منه دهر صرفه أبداً يروعهم

هو على أعدائه كالدهر، يروعهم أبداً حبروبه وغاراته جماهرة، خبالف صروف الدهر فإا : يقول
  .فضلة على الدهر. تغتاهلم وال جتاهرهم

  لوافما الّذي بتوقّي ما أتى نا  الشّرف األعلى تقدمه أناله

: لالستفهام على جهة اإلنكار، الذي يف موضع نصب بنالوا والتوقي: فما الذي قيل: ما يف قوله

فأي شيء نالوا بتوقيهم ما أتاه : مصدر توقي، وهو مضاف إىل ما الثانية وما يف موضع اجلر، وتقديره
ا ما أتاه، وأشفقوا أوصه إىل نيل الشرف األعلى جرأته، فما الذي نال أعداؤه ملا توقو: هو ؟ يقول

ويتوقى فعل مضارع انتصب به ما والذي يف . ما األوىل نفي والثانية مبعىن الذي: على أنفسهم ؟ وقيل
  .موضع الذين

أن تقدمه أناله الشرف األعلى، فليس الذين يتوقون الشرف الذي أتاه هو، نالوا ما ناله من : واملعىن
  .ئد مل ينالوا ما نالهأي إم ملا جبنوا عن مباشرة الشدا. الشرف

  مهنّد وأصم الكعب عسال  إذا الملوك تحلّت كان حليته

أي كان هو، أو كان األمر والشأن : اسم كان مضمر، واجلملة يف موضع النصب على أا خرب كان
حليته مهند، ولو نصبت حليته على اخلرب وجعلت مهنداً امسها كان قبيحاً، ألن اخلرب يكون معرفة 

  .م نكرة، ومثل هذا قد جاء يف الشعرواالس

  .يقول إذا تزين امللوك باحللل وأنواع احللي فهو يتزين بسيفه ورحمه

  .الرمح املضطرب: والعسال

  هوٌل نمته من الهيجاء أهوال  شجاٍع أبو الشّجعان قاطبةً أبو

  .منته ها هنا أي ولدته، وأصله من االنتماء، وهو االنتساب

: وهو هول منته أهوال من اهليجاء.  أبا الشجعان قاطبة، ال أبا شجاع واحدمن حقه أن يكىن: يقول

  .أي ممارة اخلطوب أعلت قدره وصارت نسباً له ينتمي إليه

    

. وهول خرب املبتدأ. نصب على املصدر أو احلال: وقاطبةً. بدل منه: وأبو الشجعان. مبتدأ: أبو شجاع

: وهول خرب ابتداء حمذوف. ع مبتدأ وأبو الشجعان خربهوأهوال رفع بنمته وجيوز أن يكون أبو شجا

  .أي هو هول، أو بدل من أيب الشجعان
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  في الحمد حاء وال ميم وال دال  الحمد حتّى ما لمفتخر تملّك

  .قد استوىل على احلمد كله واستحقه بفضله، حىت مل يبق ألحد شيء من احلمد وأجزائه: يقول

  د كفاه من الماذي سربالوق  منه سرابيٌل مضاعفةٌ عليه

يعين ال يرضى من . سرابيل ظاهرة مضاعفة، ويف احلرب يكتفي بدرع واحد. عليه من احلمد: يقول
  .احلمد إال بالسرابيل املضاعفة ويكفيه يف احلرب سربال واحد

ون عليه لباس احلمد املضاعف، وقد كفاه الدرع وإن مل يكن احلمد، فاجتمعا له مجيعا، حىت يك: وقيل
  .ذلك أشرف له

 غمرت نواالً أيها النّال وقد  وكيف أستر ما أوليت من حسٍن

  .أي كثري النوال: رجل نال

  .كيف أستر أفضالك، وقد أكثرت علي نوالك وغمرتين به، حىت ال ميكنين ستره: يقول

 الكريم على العلياء يحتال إن  لطّفت رأيك في وصلي وتكرمتي

 إحراز ثنائي ومدحي، وهذه عادة الكرام بتوصلون إىل اكتساب املعايل لطفت رأيك واحتلتفي: يقول
  .بكل حيلة

 في كفّيك آمال وللكواكب  حتّى غدوت ولألخيار تجواٌل

  .ملا تلطفت يف إكرامي ومدحتك فجال ذكرك بني الناس، وطمعت النجوم يف نوالك: يقول

فلما ! جم من بعدي من عطاء مثلك أنا كالن: يعين! وهذان البيتان مدح أبو الطيب ما نفسه 
  .احتلت يف إيصال برك إيل رغبت النجوم أيضا يف نوالك

  إن الثّناء على التّنبال تنبال  وقد أطال ثنائي طول البسه

  .القصري، وعىن بطول البسه طول السؤدد والكرم: التنبال

د شعره، وإذا مدح لئيما إذا مدح االنسان كرميا كثري الفضائل طال محده بطول كرمه، وجا: يقول
  .قليل الكرم لؤم شعره وقل؛ ألن املادح ال جيد ما ميدح به

 قدرك في األقدار يختال فإن  إن كنت تكبر أن تختال في بشٍر

إن كنت ترفع نفسك من أن تتكرب على الناس، فإن قدرك خيتال على كل قدر ويتكرب على : يقول
  .كل ذي فخر

إال وأنت على المفضال مفضال  نفسك ال ترضاك صاحبها كأن  
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 وأنت لها في الروع بذّال إالّ  تعدك صواناً لمهجتها وال

تفوق كل متفضل من الناس وال ترضى أن تكون صاحبها حىت تفضل على كل . كأن نفسك: يقول
ذي فضل، وال تعد أنك تصوا إال بذلتها يف احلرب، فأنت تقتحم على كل غمرة، وحتمل نفسك 

  . مهلكةعلى كل

 يفقر واإلقدام قتّال الجود  لوال المشقّة ساد النّاس كلّهم

أن السيادة ال تتم إال ببذل املال وخماطرة النفس، فاجلود يؤدي إىل الفقر، واإلقدام يفضي إىل : يعين
  .ولوال مشقة هاتني اخللتني لكان الناس كلهم سادة. العطب

  بالرحل شماللما كّل ماشيٍة   يبلغ اإلنسان طاقته وإنّما

كل أحد يسعى على قدر مهته ومبلغ طاقته، وليس الناس : يعين. الناقة السريعة اخلفيفة: الشمالل
  .سواء، كما أنه ليس كل ناقة مشالل

  من أكثر النّاس إحسان وإجمال  لفي زمٍن ترك القبيح به إنّا

  .ن عندهمفصرنا يف زمان ال خري عند أهله، فمن كف أذاه عن الناس فهو حيس

  .من أكثر الناس حىت ال يدخل املمدوح: ولطف يف قوله

 وفضول العيش أشغال ماقاته  ذكر الفتى عمره الثّاني، وحاجته

ذكر اإلنسان بعد موته يقوم له مقام العمر الثاين، فكأنه موجود وغري معدوم، وحاجته من : يقول
  .الدنيا ما يقوته، وما فضل عنه يكون شغالً له

ما فاته أي هو حمتاج أبداً إىل ما مل ينله، فأما ما ناله فال : وروى.  مجع املال وحيثه على العالمينعه عن
  .حاجة به إليه

قد مجع يف هذا البيت ما يعجز كل من يدعي الشعر واحلكمة والكالم الشريف، فينبغي : قال ابن جين
  : ومثله لسامل بن وابصة. أن يلحق باألمثال السائرة

 زاد شيئاً كان ذاك الغني فقراً وإن  ما يكفيك من سلخ حاجٍةغني النّفس 

  .ذكر الفىت عمره الثاين: وهو قد استوىف مجيع ذلك وزاد عليه بقوله

وتويف أبو شجاع فاتك مبصر ليلة األحد عشاء إلحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة مخسني 
  .وثالث مئة

    : أنشدها بعد رحيله عن الفسطاطفقال أبو الطيب يرثيه عند موته ويهجو كافوراً و
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  والدمع بينهما عصي طيع  يقلق والتّجمل يردع الحزن

احلزن حيملين على اجلزع، والتجمل يردعين عن اجلزع، فدمعي متحري بني التجمل والقلق، : يقول
  .يعصي التجمل ويطيع القلق

  هذا يجيء بها وهذا يرجع  يتنازعان دموع عين مسهٍد

وهذا . هذا جييء ا، أي احلزن جييء بالدموع. دموع عني ال تنام: ن احلزن والتجمل يتنازعانإ: يقول
  .أي التجمل يردها. يرجع

  واللّيل معٍي والكواكب ظلّع  بعد أبي شجاٍع نافر النّوم

  .ظلع يظلع إذا عي من التعب فهو ظالع، واجلمع ظلع: يقال

اع، وطال علي الليل حىت كأنه معي ال وض له، قد زال عين النوم بعد موت أيب شج: يقول
  .والكواكب أيضا ال تربح مكاا حىت كأا غامزة

  .يصف طول ليله عليه، ودوام سهره

  وتحس نفسي بالحمام فأشجع  ألجبن من فراق أحبتي إنّي

، ليس حزين هذا من ضعف قليب، ولكنه إلف وعادة، فنفسي إذا أحست باملوت أقدمت عليه: يقول
  .وإذا أحست بفراق صديق جبنت عنه

  ويلم بي عتب الصديق فأجزع  غضب األعادي قسوةً ويزيدني

إذا غضب العدو، مل أبال بغضبه، بل ازددت قسوة عليه، وإذا عتب علي صديق أدىن عتب، : يقول
  .جزعت منه

 مضى فيها وما يتوقّع عما  الحياة لجاهٍل أو غافٍل تصفو

  ويسومها طلب المحال فتطمع  ئق نفسهيغلط في الحقا ولمن

إما جاهل بأحوال الدنيا، أو غافل عما مضى، وما ينتظره من احلياة، : ال تصفو احلياة إال لثالث: يقول
  .أو من يغالط نفسه يف احلقائق، ويعللها باألماين الكاذبة ويطمعها يف األمور احملالة

  !! مه ما المصرعما قومه ما يو  الّذي الهرمان من بنيانه ؟ أين

بناءان شاهقان يف اهلواء، ومسك كل واحد منهما أربع مئة ذراع يف عرض مثلها، ال يعرف : اهلرمان
  .بنامها عمرو املشلل: ويقال! من بنامها 
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أن هذا الباين مع قومه وعزه سلطانه، قد انقطع خربه، : ما قومه ؟ لفظه استفهام، ومعناه التعظيم يعين
  !! وال من أي أمة هو فال يعلم من هو 

  حيناً، ويدركها الفناء فتتبع  اآلثار عن أصحابها تتخلّف

ان اآلثار تبقى بعد أرباا زمانا، مث إن الفناء يبطل اآلثار أيضاً، فتتبع يف : يعين. اهلاء يف أصحاا لآلثار
  .الفناء أصحاا

  قبل الممات ولم يسعه موضع  يرض قلب أبي شجاٍع مبلغٌ لم

كان بعيد اهلمة، مل يرض من الدنيا مناال ناله، بل كان يطلب أكثر مما ناله، ومل يسعه موضع : وليق
  .حىت مات، فكأنه كرهها فارحتل عنها

  ذهباً فمات وكّل داٍر بلقع  نظن دياره مملوءةً كنّا

  .بال قع: اخلالية، واجلمع: البلقع

 ما كان يهبه من األموال، فلما مات وجدنا دياره كنا نظن أن خزائنه مملوءة من الذهب؛ لكثرة: يقول
  : خالية من املال؛ ألنه وهب ماله يف حال حياته، ومل جيمع إال أربعة أشياء ذكرها فيما يليه

  وبنات أعوج كّل شيٍء يجمع  المكارم والصوارم والقنا وإذا

  .أعوج: هي اخليل، تنسب إىل فحل كرمي يف العرب يقال له: بنات أعوج

  : ومثله آلخر. كل شيء مجعه يف خزانته فهو هذه األشياء، دون الذهب وسائر األموال: وليق

 الهند والحلق المذاال سيوف  ولم يك كنزه ذهباً ولكن

  من أن يعيش لها الكريم األروع  أخسر والمكارم صفقةً المجد

  .اجلميل الذي يروعك مجاله: األروع

  .فقتها فال يعيش هلا كرمي يعتين بأمرمهاإن اد واملكارم قد خسرت ص: يقول

وإعرابه على غري هذا الوجه؛ ألنك إذا علقت . اد واملكارم أخسر صفقة: وتقدير البيت يف الظاهر
واملكارم ولكن حتمله على إضمار فعل : صفقة بأخسر كنت قد فصلت بني الصلة واملوصول بقولك

كذلك، ومت الكالم، مث استأنفت صفقة وأضمرت اد أخسر واملكارم : ينصب به صفقة كأنك قلت
  .خسر اد صفقة: فيه فعال أي

  من أن تعايشهم وقدرك أرفع  أنزل في زمانك منزالً والنّاس
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إن الناس أنزل درجةً من أن يستحقوا أن تعيش معهم، وأنت أرفع قدراً من أن : يقول لفاتك
  .تصاحبهم، فلما أنفت من ذلك اخترت املوت

 تضر إذا تشاء وتنفع فلقد  ي إن استطعت بلفظٍةبرد حشا

إن قليب فيه حرارة احلزن، فربده بلفظة منك أنتفع ا؛ ألنك قد كنت قادراً على ضر من شئت : يقول
  .ونفع من أردت، فذلك مل يتعذر عليك

    

  ما يستراب به وال ما يوجع  ما كان منك إلى خليٍل قبلها

  .أي ما يكره: و هذه املصيبة، وما يسترابأي قبل هذه احلالة، أ: قبلها

  .مل يكن منك قبل هذه احلالة ما يريب صديقك ويوجعه: يقول

  إال نفاها عنك قلب أصمع  أراك وما تلم ملمةٌ ولقد

  .أي ذكي: قلب أصمع

  .إذا نالتك مصيبة، تدفعها عنك بقوة قلبك، وحدة ذكائك: يقول

  عليك وهو تبرعفرض يحقّ   كأن نوالها وقتالها ويد

  .ويد عطف على قلب

كنت أعرفك، إذا نزلت بك حادثة دفعتها عنك بذكاء قلبك وشدة ساعدك، فما بالك مل : يقول
كأن نواهلا وقتاهلا أي أنك مل تبخل بقتال وال بذل نوال، حىت كأما : وقوله! تدفعها اآلن عنك ؟

  .واجبان عليك، وهو تربع وتفضل

  أنّى رضيت بحلٍّة ال تنزع ؟  حلّةًمن يبدل كّل يوٍم  يا

أي " واتبعوا ما تتلُوا الشياِطني: "يا من كان يبدل، فحذف كان وكذلك فيما قبله، كقوله تعاىل: أي
  .ما كانت تتلوا

كنت ترتع كل يوم حلة للسؤال، وتلبس حلة جديدة، فكيف رضيت اآلن حبلة ال ترتعها : يقول
  .ها ؟ يعين الكفنأبداً، وال تبدهلا بغري

 حتّى لبست اليوم ما ال تخلع  ما زلت تخلعها على من شاءها

مل تزل ختلع حلتك على من طلبها حىت لبست اآلن حلةً ال يشتهيها أحد، وال يسألك أن : يقول
  .واهلاء يف ختلعها وشاءها للحلة. ختلعها عليه
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  فعحتّى أتى األمر الّذي ال يد  زلت تدفع كّل أمٍر فادٍح ما

  .املوت: كنت تدفع كل حادثة عظيمة ترتل بك، حىت نزل بك اآلن ما ال ميكن أحد دفعه يعين: يقول

  فيما عراك وال سيوفك قطّع  تنظر الرماحك شرع فظللت

  .أي أتاك: عراك

ملا نزل بك حادث املوت، مل تغن عنك رماحك وسيوفك، لكنك ظللت تنظر إىل أصحابك، : يقول
  .لى دفعه عنكوال يقدر أحد ع

  يبكي ومن شر السالح األدمع  الوحيد وجيشه متكاثر بأبي

  .أيب فداء املتوحد الذي جيشه كثري: يقول

  .أن جيشه ال يقدر على دفع املوت عنه: يعين

: جعله وحيداً ال ناصر له، وكأن جيشه يبكي عليه، ألم ال ميلكون له شيئاً سوى البكاء مث قال

  .؛ ألنه ال يدفع ا حادثةوالدموع شر السالح

 رعت به، وخدك تقرع فحشاك  وإذا حصلت من السالح على البكا

  .إذا كان رأس سالحك هو البكاء مل يصل ضرره إال إليك، ألنك تؤمل به قلبك وتقرع به خدك: يقول

  بازي الشهب والغراب األبقع  إليك يد سواء عندها ال وصلت

أن املوت إذا جاء مل : يعين. اللئيم: وبالغراب األبقع. الكرمي: بازي الشهبأراد يد الدهر، واملراد بال
  .يفرق بني الشريف والوضيع

 فقدت بفقدك نيراً ال يطلع  من للمحافل والجحافل والسرى ؟

كأن قوام هذه . مجع سراية: والسرى. اخليل: واجلحافل. هي مجاعات الناس: االس، وقيل: احملافل
  .ها الذي غاب عنها فال يطلع أبدااألشياء، نري

 ومثلك ال يكاد يضيع ضاعوا  ومن اتّخذت على الضيوف خليفةً ؟

كنت تتعاهد أمر أضيافك، فمن الذي تركت بعدك خليفة يقوم بأمورهم ؟ فإم : يعين. من استفهام
  .ضاعوا، ومل يكن من عادتك أن تضيع أحداً

  ن كّل قبٍح برقعوجه له م  فإنّه! لوجهك يا زمان  قبحاً

  ! أي كل فعل مذموم جمتمع فيك : فإنه وجه مربقع بكل لؤم! قبح اهللا وجهك يا زمان : يقول
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  !ويعيش حاسده الخصي األوكع ؟  أيموت مثل أبي شجاٍع فاتٍك

األوكع الذي متيل إام رجله على أصابعه حىت خترج عن أصله، وجيوز أن يكون فاتك رفع بدال من 
  .دال من من أيب شجاعمثل وجر ب

تترك كافوراً مع لؤمه، ولك فاتكا مع : أنكر على الزمان موت فاتك وحياة كافور بعده، وقال
: أميوت مثل أيب شجاع: وقوله. وإمنا تفعل ذلك للؤمك، فأنت حتامي من كان مثلك! شرفه وكرمه ؟

  .أي ميوت أبو شجاع، ومثل زائدة

  أال من يصفع ؟: يح بهاوقفاً يص  أيٍد مقطّعةٌ حوالي رأسه

هل من أحد يصفعين ؟ : إن كافوراً للؤمه وخسته يبعث الناس على صفعه، فكأن قفاه يصيح: يقول
وهذا على معىن اخلرب، أن أيديهم . ولكن كأن أيدي من حوله مقطوعة ال يقدرون على صفعه وتناوله

  .ذه األيديقطع اهللا ه: وجيوز أن يكون دعاء على أصحاا فكأنه يقول. كذلك

  وأخذت أصدق من يقول ويسمع  أكذب كاذٍب أبقيته أبقيت

  .أي جييب: ويسمع

    

أبقيت كافوراً الذي هو أكذب الناس قوال، وأخذت فاتكاً الذي هو : يقول للزمان أو للموت
  ..أصدقهم قوال ووعدا

  وسلبت أطيب ريحٍة تتضوع  أنتن ريحٍة مذمومٍة وتركت

  .وهذا البيت كالذي قبله. إذا انتشرت: وتضوعت رائحة الطيب. ىنريح ورحية ورائحة مبع

  .بأننت رحية كافوراً وبأطيب رحية فاتكا: يعين

 دمه وكان كأنّه يتطلّع  فاليوم قر لكّل وحٍش نافٍر

: إنه كان يدمي قنص الوحش، فلما مات استقر دم كل وحش يف جلده بعد أن كان الدم يتطلع: يقول

  .ن غري أن جيريه خوفا منهأي يهم باخلروج م

  .أي كان يهم باخلروج ومل خيرج خوفاً منه: يتطلع الوحش: وقيل

  وأوت إليها سوقها واألذرع  وتصالحت ثمر السياط وخيله

  .أطرافها: مثر السياط

إنه كان يدمي ضرب خيله بالسياط يف احلروب والغارات والصيد وطرد الوحش، فلما مات : يقول
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ع خيله، حىت سكنت إليها سوق اخليل وأذرعها، وأمنت أذاها وأملها، إذ ال يضرا تصاحلت السياط م
  .أحد بالسياط بعده

 القناة وال سنان يلمع فوق  وعفا الطّراد فال سنان راعفٌ

  .أي درس: وعفا. هو الرمح الصغري: وقيل. مطاردة الفرسان: الطراد

أي قد طعن به فهو يقطر دما، : عده سنان راعفعفا مبوته رسم الطعان والضراب، فال يرى ب: يقول
  .وكذلك ال يرى سيف يلمع ويربق

  بعد اللّزوم مشيع ومودع  وكّل مخالٍم ومنادٍم ولّى

  .املصادق: املخامل

ملا مات تفرقت ندماؤه وأصدقاؤه، فودع بعضهم بعضا وشيعه، بعد أن كانوا مالزمني ال : يقول
  . كل منادم وصديقأراد ودع فاتكاً: وقيل. يتفرقون

  ولسيفه في كّل قوٍم مرتع  كان فيه لكّل قوٍم ملجأ قد

قد كان فاتك ملجأ ينتمي إليه كل قوم عندما يقع هلم من احلوادث، وكذلك سيفه كان يقتل : يقول
  .كل قوم، فكأنه يرتع يف حلوم القتلى

  كسرى تذّل له الرقاب وتخضع  حّل في فرٍس ففيها ربها إن

  .واهلاء يف فيها ترجع إىل الفرس، وأراد به أرض فارس، أو القبيلة أو اجلماعة.  أهل فارس:الفرس

  أو حّل في عرٍب ففيها تبع  حّل في روٍم ففيها قيصر أو

  .ملوك اليمن: والتبابعة. إن فاتكا كان يف الفرس كسرى، ويف الروم قيصرا، ويف العرب تبعا: يقول

 ولكن المنية أسرع فرساً،  قد كان أسرع فارٍس في طعنٍة

  .كان أسرع فارس فرسا يف طعنه: والتقدير. نصب على التمييز: فرسا

كان أحذق بالطعن من كل فارس، وفرسه أسرع من كل فرس، ولكن مل ينفعه ذلك حني جاء : يقول
  .املوت

  رمحاً وال حملت جواداً أربع  قلّبت أيدي الفوارس بعده ال

 بركوب اخليل والطعن بالرماح، فإذا قامت فال محلت فرسا قوائمه األربع، وال أنه كان حاذقاً: يعين
  .محل فارس رحما بيده



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        904

  العراقيات األخرية

ودخل صديق أليب الطيب عليه بالكوفة وبيده تفاحة من ند، مما جاءه يف هدايا فاتك، عليها امسه 
  ..فناوله إياها فقرأها

  : فقال أبو الطيب يرثي فاتكا

  وشيء من النّد فيه اسمه  فاتكاً حلمه يذكّرني

إن حلم فاتك يذكرين فاتكاً، حىت ال أنساه، فكلماً رأيت حليما تذكرته، وكذلك يذكرين : يقول
  .فاتكاً قطعةٌ من ند كتب عليها امسه

  يجدد لي ريحه شمه  بناٍس ولكنّني ولست

  .لفاتك ويف مشه لشيء من الندواهلاء يف رحيه . ولست بناس إياه، أو بناس عهده: التقدير

: إن امسه وحلمه يذكراين إياه، كان ذلك داللة على النسيان فاستدرك ذلك يف البيت وقال: ملا قال

  .لست أنساه حىت أتذكره، ولكن شم هذا الند جدد يل رحيه، وطيب مشائله

 ! لم تدر ما ولدت أمه  وأي فتى سلبتني المنون ؟

  .ولدته:  األول وهو مل تدر وجيوز أن يرفع بالفعل الثاين وهوأمه جيوز أن يرفع بالفعل

إن أمه مل تدر ما ولدته، ألا ولدت املوت يف : أي فىت أخذته املنون عين، مث عظم أمره وقال: يقول
  .فإذا مل تعلمه أمه، فغريها أوىل أال يعرفه! صورة املولود فحسبته ولدا 

  ها ضمهولو علمت هال  ما تضم إلى صدرها وال

  .وهو رفع ألنه فاعل هاهلا. اهلاء يف صدرها وهاهلا لألم ويف ضمه لفاتك

مل تدر أم فاتك ماذا تضم إىل صدرها، ولو علمته لكان يهوهلا ضمه؛ ألا ضمت املوت إىل : يقول
  .صدرها

 ولكنّهم ما لهم همه  بمصر ملوك لهم ما له

    

  : ومثله ألشجع. لكنه قد قصر مهه عن مههقد كان يف مصر من له مثل ما له، و: يقول

 معروفه أوسع ولكن  بأوسعهم في الغنى وليس

 من حمدهم ذمه وأحمد  من جودهم بخله فأجود
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  وأنفع من وجدهم عدمه  من عيشهم موته وأشرفه

  .وهذه األبيات مبالغة يف املدح. موته خري من حياة ملوك مصر، وفقره أنفع من غناهم: يقول

ته عندهم وإنه كرمه  نيلك الخمر سقي  

إن كان أصل املنية، يسقى الناس كأسها، كما أن الكرم عنصر اخلمر، فلما شرب كأس املنية : يقول
  .صار كاخلمر يسقى الكرم، فرد إليه ما خرج منه

ء واهلا. معناه إن املنية كانت تطيب له؛ لشجاعته ال يكرهها، كما يطيب الكرم أن يسقى اخلمر: وقيل
  .يف قوله سقيه ويف كرمه يعود إىل اخلمرة، وذكره على معىن النبيذ، والنبيذ مذكر

  وذاك الّذي ذاقه طعمه  الّذي عبه ماؤه فذاك

  .أي اخلمر الذي ذاقه هو املوت: عبه أي شربه

وهذا املوت الذي ذاقه من طعم . هذا املوت، الذي شربه ماؤه، كما أن اخلمر، ماء الكرم: يقول
  .ة، إمنا كان طعمهاملني

أي هو موافق له . إذا سقى الكرم فالذي عبه هو ماؤه على احلقيقة من الذي ذاقه طعمه: وعلى الثاين
  .غري مباين

 أن يضيق بها جسمه حرى  ومن ضاقت األرض عن نفسه

ضاقت األرض عن نفسه لبعد مهته فلم تسعه، ومن كان كذلك يف حال احلياة فهو حقيق بعد : يقول
  .ت أن تضيق جبسمهاملو

وقال أيضاً بعد خروجه من مدينة السالم إىل الكوفة وأنشدها ا، يذكر مسريه من مصر ويرثي 
  : فاتكاً، يف شعبان سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة

  وما سراه على خفٍّ وال قدم ؟  حتّام نحن نساري النّجم في الظّلم

 من ما وجعل مع حىت مبرتلة اسم واحد، لكثرة حىت ما فحذف األلف: أي إىل مىت، واألصل: حتام
  .ويف اخلرب ال حيذف األلف. مب وفيم وعم وعالم هذا يف االستفهام: االستعمال، وكذلك

  .على ساق وال قدم: وروي. النجوم: أي نسري معه، وأراد بالنجم: ونساري نفاعل من السري

 حنن وهي ال تتعب؛ ألا ال تسري إىل مىت نعارض النجوم يف سريها؛ ونسري معها، ونتعب: يقول
  .على ساق وال قدم، كما نسري حنن وإمنا سريها طبعها

  فقد الرقاد غريب بات لم ينم  يحس بأجفاٍن يحس بها وال
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  .وال حيس يعين النجم وفقد نصب ألنه مفعول حيس وفاعل حيس ا غريب

سهر، كما نتأمل حنن بذلك، فكيف نقدر على إن النجوم ال تتأمل جبهة السفر، وال يصيبها أمل ال: يقول
  .نفسه وكل من كان مثله: وأراد بالغريب الذي بات مل ينم! مباراا ؟

  وال تسود بيض العذر واللّمم  تسود الشّمس منّا بيض أوجهنا

  .العذر مجع عذار، وهو جانب اللحية

اداً، وهو شكاية ألن بياض الشمس تسود ألوان وجوهنا البيض، وال تغري بياض الشعر سو: يقول
  ! الوجه مما يشتهي بقاؤه، فال تبقيه، وبياض الشعر مما يكره بقاؤه فتبقيه وال تغريه 

  لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم  حالهما في الحكم واحدةً وكان

كان الواجب يف مقتضى القياس أن تسود الشمس األبيض من شعورنا، كما سودت وجوهنا : يقول
  .ن كل واحد منهما استوى يف البياضالبيض؛ أل

  ما سار في الغيم منه سار في األدم  الماء ال ينفك من سفٍر ونترك

كما أدمنا السفر ومل ننفك منه، كذلك تركنا املاء غري منفك عن السفر؛ ألنا كنا نسافر يف : يقول
له يف األداوي واملزاود، املفاوز املقفرة، فنحتاج إىل محل املاء فنغترفه من أعقاب السحاب، فنجع

وحنمله مع أنفسنا، فلم خيل املاء أيضا من السفر؛ ألنه مرةً يسري يف السحاب، مث بعده يسري يف 
  .املزاود

ونترك املاء ال ينفك من سفر وإن كان سريه : وإمنا نسب سري املاء الذي يف السحاب إليهم يف قوله
. لسري يف املزاود واحد، مها عقيب صاحبه وسببا عنهفيه ليس من جهتهم؛ ألنه ملا كان هذا السري، وا

الذي هو صب املاء يف : جريا جمرى الفعل الواحد؛ ألن السبب الذي أدى إىل إدامة السري هو فعلهم
  .املزاود، فلوال هذا مل يدم سري املاء

  قلبي من الحزن أو جسمي من السقم  أبغض العيس لكنّي وقيت بها ال

 يف السري ليس ألجل أين أبغضها، ولكين وقيت بالعيس قليب من احلزن، وجسمي إتعايب العيس: يقول
  .من املرض، حني كنت مبصر

  حتّى مرقن بنا من جوش والعلم  من مصر أيديها بأرجلها طردت

    

  .موضعان من حسمى على أربع مراحل: جوش والعلم
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  . من القوس أو من الرميةسرت ا من مصر حىت خرجت من هذين املوضعني، خروج السهم: يقول

وهو استعارة لطيفة؛ ألنه جعل أرجلها تطرد . إتباعها من غري تراخ يف عدو: وطرد األيدي باألرجل
  : أيديها يف السري، كما يطرد الصيد، وهو مأخوذ من قول بعض العرب

نجاؤها كأن جالن طالبتا وترا  يديها حين جدطريدان والر  

  .طف وأحسنإال أن لفظ أيب الطيب أل

  تعارض الجدل المرخاة باللّجم  تبرى لهن نعام الدو مسرجةً

شبهها بالنعام؛ لطول ساقها، . وأراد ا اخليل: تربى هلن أي تعارض العيس، وفاعل تربى نعام الدو
  .مجع جديل، وهو زمام الناقة املضفور من السيور: واجلدل. الفالة املستوية: والدو. وسرعة جريها

  . إن اخليل كانت تعارض يف سريها هذه العيس، وتقابل اللجم بأزمتها؛ لطول عنقها:يقول

 بما لقين رضا األيسار بالزلم  في غلمٍة أخطروا أرواحهم ورضوا

السهم، ومجعه : والزمل. الذين ينحرون اجلزور، ويتقارعون عليها بالسهام، واحدهم يسر: األيسار
  .أزالم

لمة خاطروا معي بأنفسهم، ورضوا مبا يلقون من خري وشر، كما يرضى سرت ذه اإليل يف غ: يقول
  .حبكم القداح

  عمائم خلقت سوداً بال لثم  تبدوا لنا كلّما ألقوا عمائمهم

وجعلها بال لثم، . يعين شعورهم: إذا طرحوا عمائمهم عن رءوسهم، ظهرت عمائم خلقت: يقول
  .ألم مرد ال شعور على وجوههم

 الفوارس، شالّلون للنّعم من  طعانون من لحقوابيض العوارض 

  .الطرد: والشل. حمط اللحية يف اخلد: العوارض

هم مرد ال شعور على عوارضهم، وهم يطعنون كل من حلقوا من الفوارس، ويغريون على : يقول
  .النعم

  .بالنصب: وروى ابن جين عنه

  .أي بيض العوارض طعانني شاللني وهو نصب على احلال واملدح

  وليس يبلغ ما فيهم من الهمم  بلّغوا بقناهم فوق طاقته قد

  .بلغوا بقناهم فوق طاقة القنا من الطعن، ومع ذلك فإن القنا ال يبلغ حد مهمهم، بل يقصر عنه: يقول
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  من طيبهن به في األشهر الحرم  في الجاهلية إال أن أنفسهم

رب، ولكن أنفسهم لثقتها برماحها آمنة، فتسكن هم على عادة أهل اجلاهلية يف الغارة واحل: يقول
  .أنفسهم كما سكنت نفوس أهل اجلاهلية يف األشهر احلرم

  .فكىن بالطيب عن العفة. أراد أم لعفتهم كأم يف األشهر احلرم: وقيل

  فعلّموها صياح الطير في البهم  الرماح وكانت غير ناطقٍة ناشوا

  .ة، وهو الشجاعوالبهم مجع م. تناولوا: ناشوا

وهو كقول . أخدوا الرماح وهي خرس فطعنوا ا األبطال، حىت صاحت فيهم صياح الطري: يقول
  : املثلم

 بنات الماء أصحن جوعا صياح  الردينيات فينا وفيهم تصيح

  خضراً فراسنها في الرغل والينم  الركاب بنا بيضاً مشافرها تخذي

بيضاً : وقوله. أسفل اخلف: والفرسن. نبتان حسنان: الينموالرغل و. أي تسرع السري: ختذي
  .مشافرها ألنا ال ندعها ترعى

  عن منبت العشب نبغي منبت الكرم  معكومةً بسياط القوم نضربها

  .أي مشدودة األفواه: معكومة

يعين مننعها : نضرا عن منبت العشب: وقوله. ضربت بالسياط فكأن السياط شدت أفواهها: يقول
  .ا بالسياط عن رعي العشب، نطلب منبت الكرم لنرعى منهبضر

  أبي شجاٍع قريع العرب والعجم ؟  وأين منبته من بعد منبته

! أين نطلب هلا منبت الكرم؟: نبغي هلا منبت الكرم رجع عنه وقال: السيد الكرمي، ملا قال: القريح

ال منبت للكرم بعد أيب : العجم أيبعدما بطل منبته، وهو أبو شجاع فاتك، الذي هو سيد العرب و
  .بدل من منبته. شجاع

 له خلفٌ في النّاس كلّهم وال  ال فاتك آخر في مصر نقصده

  .إمنا كان منبت الكرم فاتكا وقد مضى هو، فليس يف مصر من يشاه: أي

  أمسى تشابهه األموات في الرمم  ال تشابهه األحياء في شيٍم من

  .لعظم البايلمجع رمة وهي ا: الرمم

  .مل تكن تشبهه األحياء يف أخالقه الكرمية، وقد أمسى اآلن تشبهه األموات يف عظامه الرميمة: يقول
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  فما تزيدني الدنيا على العدم  وكأنّي سرت أطلبه عدمته

  .ملا فقدته طلبت له مثال يف مكارمه وأخالقه، فما ظفرت به يف الدنيا، إذ ليس له نظري: يقول

  .د طال سريى يف طلب مثله، متنياً للغاية وعطائه فلم تزدين الدنيا على العدم شيئاًأرا: وقيل

    

 من اختضبت أخفافها بدم إلى  ما زلت أضحك إبلي كلّما نظرت

قصدت ملوكا وأدميت أخفاف إبلي بسريي إليهم، فلما وصلت إليهم وجدم ال خري فيهم، : يقول
  .ا وهزؤاتعجب! فكنت أضحك إبلي من حايل معهم 

  وال أشاهد فيها عفّة الصنم  بين أصناٍم أشاهدها أسيرها

  .سرت أنا وأسرت ناقيت: يقال. جيوز بفتح اهلمزة وجيوز بضمها: أسريها

كنت أسري إبلي بني قوم كأم أصنام ال خري عندهم وال عقل، ولكن ليس فيهم ما يف الصنم : يقول
  .من العفة

 للسيف ليس المجد للقلم لمجدا  حتى رجعت وأقالمي قوائل لي

اطلب الشرف : ما زلت أتوسل إليهم بالقلم والفضل والعلم، فلما مل أظفر خبري قالت يل األقالم: يقول
  .بالسيف ال بالقلم

  فإنّما نحن لألسياف كالخدم  بنا أبداً بعد الكتاب به اكتب

  .مصدر كالكتابة: الكتاب

أي مهد : بعده، فإنا تبع له وخدم. ف، مث بعد ذلك اكتب بنااطلب أوال بالسي: قالت األقالم: يقول
  .ومثله للبحتري. أمرك أوال بالسيف، مث بعد ذلك اكتب بنا

  وعادة السيف أن يستخدم القلما  له وزراء الملك خاضعةً تعنو

 فإن غفلت فدائي قلّة الفهم  ودوائي ما أشرت به أسمعتني

؛ ودوائي هذا الذي أمرتين به من إعمال السيف، فإن مل أفعل قد أمسعتين ما قلت يل: يقول ألقالمه
  .فدائي من قلة العلم والفضل

 كّل سؤال عن هٍل بلم أجاب  من اقتضى بسوى الهندي حاجته

  .فاعل أجاب ضمري من

هل أدركت حاجتك؟ قال : من طلب حاجته بغري السيف مل يظفر ا، فإذا سأله إنسان وقال له: يقول
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  .كهامل أدر. له

  .وهل حرف استفهام ومل حرف نفي وجعلهما امسني وجرمها

  وفي التّقرب ما يدعو إلى التّهم  القوم أن العجز قربنا توهم

إن امللوك تومهوا أن قريب منهم لعجز يف، أو ألستميح رفدهم، ألن التقرب من اإلنسان رمبا : يقول
  .يدعو إىل مثل هذا الوهم

ما يكون لالستماحة قد يكون لتمكن الفرصة وانتهازها، وليس ينبغي هلم أن معناه إن التوهم ك: وقيل
  .يتومهوا أن قصدي إياهم للعجز دون أن يكون النتهاز الفرصة

  بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم  تزل قلة اإلنصاف قاطعةً ولم

قطع بني الناس، وإن كانوا إم ملا مل ينصفوا يف إنزالنا منازلنا ففارقناهم، ألن قلة اإلنصاف ت: يقول
  .ذوي قريب

  أيٍد نشأن مع المصقولة الخذم  زيارة إال أن تزورهم فال

  .هي السيوف القواطع: املصقولة اخلذم

  .بعد هذه الكرة ال أزورهم إال بأيد متعودة للضرب ومحل السيوف: يعين

 بين منتقٍم منه ومنتقم ما  من كّل قاضيٍة بالموت شفرته

أي كل واحد من هذه املصقولة اخلذم شفرته قاضية : املقتول: واملنتقم منه. جل القاتلالر: املنتقم
  .باملوت بني املقتول والقاتل أي كأن الفريقني حيتكمان إىل شفرته فيقضي بينهم باملوت

  مواقع اللّؤم في األيدي وال الكزم  صنّا قوائمها عنهم فما وقعت

  .القصر يف أصابع اليد: الكزم

 صنا هذه السيوف أن يسلبنا إياها أعداؤنا من امللوك وغريهم، فتقع قوائمها يف أيديهم، وهي :يقول
مواقع اللؤم؛ ألن قوائم السيوف إمنا تقع يف بواطن األيدي إذا سلبوها، فإذا مل يسلبوها فما يقع فيهم 

  .إال مضارا

 يقظات العين كالحلم فإنّما  هون على بصٍر ما شقّ منظره

  .أي ما كره النظر إليه لقبحه: منظرةما شق 

هون على كل أمر مهول ال تقدر العني أن تنظر إليه، فإنه ال حقيقه لليقظة كما ال حقيقه : يقول
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لألحالم، كذلك أحوال الدنيا وشدائدها إىل الزوال عن قريب، كحلم مفزع يراه اإلنسان يف نومه، 
  .فإذا انتبه زال

  ى الجريح إلى الغربان والرخمشكو  تشك إلى خلٍق فتشمته وال

فصرت كاجلريح يشكو ما به إىل . ال تشك ألحد حالك فإنه يشمت حبلول املكروه بك: يقول
  .الغربان والرخم، فإا تتمىن موته لتأكل حلمه

  وال يغرك منهم ثغر مبتسم  وكن على حذٍر للنّاس تستره

  .اهلاء يف تستره للحذر

 حذرك منهم؛ ألنك إذا أظهرته جاهروك بالعداوة، وال تغتر بابتسامهم احذر من الناس واستر: يقول
  .يف وجهك

  وأعوز الصدق في اإلخبار والقسم  الوفاء فما تلقاه في عدٍة غاض

  .ذهب الوفاء فال تلقاه يف وعد أحد من الناس، وتعذر وجود الصدق يف أخبار الناس وأميام: يقول

    

  !فما النّفوس تراه غاية األلم ؟  خالق نفسي كيف لذّتها سبحان

أن لذة نفسي يف احلروب، وورود املهالك، وذلك عند الناس غاية األمل، فسبحان اهللا الذي : يعين
  .خلق نفسي على هذه الصفة

  وصبر نفسي على أحداثه الحطم  يعجب من حملي نوائبه الدهر

  .احلطم بالضم مجع حطوم

  . يعجب من احتمايل شدائده، ومن صربي على أحداثه الكاسرةإن الدهر مع غلبته لكل أحد: يقول

  في غير أمته من سالف األمم  وقتٌ يضيع، وعمر ليت مدته

إن وقيت ضائع فيما بني أهل هذا القرن الذي أنا فيهم وعمري يذهب هدرا فيما بينهم، فليتين : يقول
  .كنت قبل هذا الوقت بني األمم السالفة

  فسرهم وأتيناه على الهرم  في شبيبتهالزمان بنوه  أتى

من تقدم من سالف األمم أدركوا الزمان يف أول أمره فنالوا خريه، وأتيناه حنن يف آخره فلم : يقول
كولد الرجل إذا جاءوا يف أول شبيبته انتفعوا بأبيهم، وكسب هلم األموال . جند إال التعب والعناء
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 الكرب والعجز والفقر، مل ينل ولده منه إال الغم واحلزن، وسرهم وأحسن إليهم، وإذا جاءوا له بعد
  : وهذا كقول اآلخر. ورمبا ميوت الوالد فيبقى الوالد يتيما

  فاليوم أمسى وقد أودى به الخرف  في غفلٍة إذ دهرنا جزع ونحن

غدر بكل ضبة ي: كان قوم من أهل العراق قتلوا يزيداً الضيب ونكحوا امرأته، ونشأ له منها ولد يسمى
أحد نزل به، أو أكل معه، أو شرب، ويشتمه واجتاز أبو الطيب بالطف فرتل بأصدقاء له، وسارت 

فدخل هذا العبد احلصن وامتنع به، وأقاموا . خيلهم إىل هذا العبد واستركبوه، فلزمه املسري معهم
 بشتمه، وأراد عليه، فلبس سالحه هلم، وأخذ يشتمهم من وراء احلصن أقبح شتم، ويسمى أبا الطيب

القوم أن جييبه مبثل ألفظاه القبيحة وسألوه ذلك، فتكلف هلم على مشقة، وعلم أنه لو سبه هلم معرضاً 
  .مل يفهم ومل يعمل فيه عمل التصريح، فخاطبه على ألسنتهم من حيث هو

  .فقال يف مجادى اآلخرة سنة ثالث ومخسني وثالث مئة

 القصيدة وهو ينكر إنشادها، وكان مثل أيب الطيب معه يف قال ابن جين ورأيته وقد قرئت عليه هذه
يا أبا معاذ إنك : قلت لبشار: هذه القصيدة كما روى عن ابن مهرويه عن ابن خالد عن أبيه قال

  : لتأيت باألمر املتفاوق فمرةً تثري بشعرك العجاج فتقول

  هتكنا حجاب الشّمس أو قطرت دما  ما ضربنا ضربة مضريةً إذا

 منبٍر صلّى علينا ورسلّما ذرى  ما أعرنا سيداً من قبيلٍة إذا

  : مث تقول

  تصب الخّل في الزيت  ربة البيت ربابة

 حسن الصوت وديك  سبع دجاجاٍت لها

إمنا أكلم كل إنسان على قدر معرفته، فأنت وعلية الناس يستحسنون ذلك، وأما رباب فهي : فقال
بيضهن، فإذا أنشدا هذا حرصت على مجع البيض وأطعمتنيه، وهو جارييت تريب دجاجات وجتمع يل 

  .أحسن عندها وأنفق من شعري كله، فإذا أنشدا يف النمط األول ملا فهمته وال انتفعت ا

  : فهذه صورة املتنيب يف هذه القصيدة كما ترى

 الطّرطبه وأمه  ما أنصف القوم ضبه

 األم غلبه وناكوا  برأس أبيه رموا
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باكوا بالباء وأصله : وقد روى. الطويلة الثديني، وإمنا تطول ثدياها إذا صارت عجوزاً: الطرطبة
  .الغلبة: والغلبه. مواقعة احلمار

  .إن القوم مل ينصفوا ضبة وال أمه العجوز، حيث قتلوا أباه وأتوا أمه إتيان احلمار: يقول

وال بمن نيك رغبه  فال بمن مات فخر  

م بأبيه الذي قتلوه فخر، ألنه ساقط وضيع، وال بأمه اليت نيكت رغبة؛ ألا عجوز ال ليس هل: يقول
  .يرغب أحد فيها

 رحمةً ال محبه ت  قلت ما قل وإنّما

  عذرت لو كنت تنبه  لك حتّى وحيلةً

  .تشعر، وكسر التاء يف مثلها على لغة بين متيم: تنبه

حيلة : وقلت أيضا.  لك، حيث قتلوا أباك وحنكوا أمكناكوا أمك غلبة وقهرا رمحة: إمنا قلت: يقول
لك، ليعذرك الناس على ما جرى، وأنه كان قهرا وغلبة، ال عن رضا منها بالفجور، ولو كنت تفطن 

أي قلت هذا القول حيلة لك يف : غدرت: وروى. ملرادي، ولكنك من جهلك ال تعلم ما أردت
  ..االنصاف، حىت تغدر يب لو كنت تبايل بالغدر

 إنّما هي ضربه ل  علكي من ألقت وما

 إنّما هي سبه ر  عليك من الغد وما

 أن أمك قحبه ر  عليك من العا وما

  ب أن يكون ابن كلبه  يشقّ على الكل وما

    

القحبه الفاجرة، وأصلها من القحاب، وهو السعال، وكانت العاهرة إذا أحست بأحد سعلت، ليعلم 
  .مكاا فسميت بذلك

أي عار عليك يف قتل أبيك إمنا هي ضربة بالسيف، والرجل قد يضرب الضربة والضربتني، : وليق
وال يلحقه يف ذلك عار، وكذلك أي ضرر عليك بأن تنسب إىل الغدر، فليس هذا بأكثر من نسبة 

تنسب إليها، وأنت خملوق من املخازي، وأي عار عليك يف كون أمك فاجرة تنكح، فإن النساء 
وأنت كلب للؤمك وخستك، فال ضرر على الكلب يف . هذا كله هزؤ به!  أي للنكاح لذلك خلقن

  .وما هذه نافية، وفيما قبلها استفهام. أن يكون ابن كلبة
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 ضر صلبه وإنّما  ما ضرها من أتاها

  .اهلاء يف صلبه ملن وما للنفي

اها أوهن صلبه بإتياا، ولكن الذي أت! مل يضرها كثرة من وطئها؛ ألا كانت تشتهي ذلك : يقول
  .على ما قيل يف نكاح العجوز من زيادة الضرر

  عجانها ناك زبه  ينكها ولكن ولم

  .قضيب الرجل: ما بني الدبر إىل أصل اخلصية، والزب: العجان

واطؤها مل يواقعها تلذذاً مبواقعتها، بل كانت الرغبة من جهتها والتلذذ كان هلا، وكان الفعل : يقول
  . إليها فكأا هي الناكحة دون ناكحهامنسوباً

 يلومون قلبه وال  ضبة قوم يلوم

  ويلزم الجسم ذنبه  يشتهي وقلبه

الناس يلومون ضبة بأفعاله القبيحة، وإمنا جيب أن يلوموا قلبه ألنه هو الذي يشتهي، فأي ذنب : يقول
  .للجسم

  أحب في الجذع صلبه  أبصر الجذع فعالً لو

  .وروى مكانه شيئاً ذا املعىن. ية عن األيركنا: الفعل

  .أنه من حبه لألير لو كان اجلذع أيرا الشتهى أن يصلب عليه: يعين

 وألين النّاس ركبه  يا أطيب الناس نفساً

  في أخبث األرض تربه  وأخبث النّاس أصالً

 ألفاً بحبه تبيع  النّاس أماً وأرخص

  .وألني الناس ركبة كناية عن أبنته: عن مساحته بأهله، وقولهكناية : يا أطيب الناس نفسا: قوله

  .أصلك أخبث أصل، وبلدك أخبث بلد، وأنت تبيع ألف أم حببة واحدة: يقول

  لمريم وهي جعبه  الفعول سهام كل

كناية عن األيور، شبهها بالسهام وشبه أمه باجلعبة وأن امسها مرمي على جهة السخرية، نسبها : الفعول
  . بنت عمران يف حصانتهاملرمي

 من لقاء األطبه ء  وما على من به الدا
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ليس عليها لوم يف فجورها، فإن ذلك حلكاك يف رمحها، وصاحب الداء ال يالم على لقاء : يقول
  .األطبة، لتشفيه من دائه

  وحرٍة غير خطبه  بين هلوٍك وليس

  .الفاجرة من النساء: اهللوك

فال عار عليها يف ذلك، إذ ليس بني الزانية وبني احلرة فرق إال هذا العقد، هي وإن كانت زانية : يقول
  .وأما من حيث الصورة فيستويان

  غناه ضيح وعلبه  قاتالً كّل ضيٍف يا

 اللّيل جنبه أباتك  كّل رفيٍق وخوف

  .قدح من جلد يكون مع الراعي: اللنب املمزوج باملاء، والعلبة: الضيح

يف فقري يغنيه شرب اللنب املمزوج باملاء، وقصعة يشرب ا اللنب، قتلته إذا نزل بك ض: يقول
وأنت ممن خيافه كل رفيق، وصاحب يرتل به ويبيت عنده، ! فكيف تفعل باألغنياء . وأخذت ما معه

  .ونصب جنبه ألنه مفعول ثان من أبات وقيل ظرف

  ! الّذي يغالب ربه  كذا خلقت ومن ذا

  .درك، فأنت طبعت عليه فمن يقدر أن حيولك على طبعك عليهأنت معذور على غ: يقول

  إذا تعود كسبه ؟  يبالي بذم ومن

أنت تعودت هذا الغدر، ومن كسب مثل ذلك ال يأنف منه، كما ال يأنف احلجام من حجامته : يقول
  .ملا كان ذلك كسبه

 سربةً بعد سربه ل  أما ترى الخيل في النّخ

 منذ سنبه اأيوره  على نسائك تجلوا

واألخيراج رطبه ن  حولك ينظر وهن 

القطعة من : القطعة من اخليل، والسنبة: أراد به حقيقة النخل، والسربة: موضع يعنيه، وقبل: النخل
  .وروى أيورها وفعوهلا وهي كناية عنها. تظهر. وحتلوا. الزمان

ونساؤك حولك ينظرن إىل ! منذ زمان ! أما ترى خيولنا كيف تعرض أيورها على نسائك ؟: يقول
  .األيور وأخراجهن رطبة هلا

  يرين يحسدن قنبه  غرمول بغٍل وكّل
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  .وعاء الغرمول: والقنب. للبغل والفرس: الغرمول

إذا نظرت نساؤك إىل أيور البغال حسدن قنب أيورهن، ويشتهني أن يكون أخراجهن وعاء : يقول
  .أي أرحامهن: هلا

  عجبه ؟ب أين خلّف   فؤادك يا ضب فسل

    

  .يا ضبة فرخم: اراد

وذلك أنه هرب منهم ودخل ! أين ذلك العجب الذي كان فيك قبل نزولنا على حصنك ؟: يقول
  .حصنه ومل جيسر على لقائهم

  لطالما خان صحبه  يخنك لعمري وإن

  .قسم: لعمري

  .به قبل ذلكإن خانك قلبك اآلن وأسلمك، فلعمري أن اخليانة له عادة، فطاملا خان أصحا: يقول

  وقد تبينت رعبه  ترغب فيه وكيف

  .كيف ترغب يف قلبك بعدما علمت من خوفه وجبنه: يقول

  نفتك عنه مذّبه  كنت إالّ ذباباً ما

  .للعجب: اهلاء يف عنه للقلب، وقيل

ملا نزلنا عليك طار قلبك من اخلوف، فكأنك كنت ذبابا طردت عن قلبك وعن عجبك : يقول
  .باملذبة

  فصرت تضرط رهبه  تنخر تيهاً وكنت

  .تفخر من الفخار، وتنخر من النخري، وهو الصوت من األنف: روى

كنت تنخر قبل ذلك تكرباً، فلما نزلنا حول حصنك تركت ذلك التكرب خوفاً، وصرت : يقول
  .تضرط رهبة وخوفاً

  حملت رمحاً وحربه  بعدنا قليالً وإن

 جرداء شطبه عنان  وقلت ليت بكفّي

  .الفرس الطويلة: شطبةال

  .ليت يف يدي عنان فرسي: إن بعدنا عنك خرجت من حصنك، ومحلت رحمك وسيفك وقلت: يقول
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 دار غربه فإنّها  إن أوحشتك المعالي

 لك نسبه فإنّها  آنستك المخازي أو

  .وهذا مثل. إن كانت املعايل قد أوحشتك، فإا دار غربة، ال يسكنها إال غريب: يقول

 إن املعايل ال حيوزها إال القليل من الناس، فإا مبرتلة الغرباء وإن عجزت عنها فأنت معذور :واملعىن
فغري منكر، ألا نسبك وأصلك الذي تولدت منه . فإا ال تليق بك، وإن تألف املخازي وتأنس ا

  ! فكيف ال تأنس ا ؟

  عنك كربه تكشّفت  عرفت مرادي وإن

 ك أشبهب فإنّه  وإن جهلت مرادي

أمدح هو أم هجو : أنت اآلن يف كربة وشغل قلب من هذا الشعر؛ ألنك من جهلك ال تعرف: يقول
فلو عرفت أنه هجو النكشفت عن قلبك كربته، ألنك ال تبايل باهلجو والذم، لسقوطك وحقارة ! ؟

  .أصلك، وإن جهلت مرادي فيما أقول فإنه أشبه بك؛ ألنك جاهل ال تعرف الشتم من املدح

جنم خارجي من بين كالب بظهر الكوفة، وذكر له أن خلقاً من أهلها قد أجابوه وحلفوا له، و
فسارت إليها بنو كالب معه، ليأخذها، ورفعت الرايات وخرج أبو الطيب على الصوت من ناحية 

  .قطوان فلقيته قطعة من اخليل يف الظهر، فقاتلها ساعةً فانكشفت وجرح منها وقتل

ووقعت املراسلة سائل اليوم، .  دخل إىل مجع السلطان والرعية من درب الرباجموسار يف الظهر حىت
وعادوا من غد فاقتتلوا إىل آخر النهار، فلم يصنع اخلارجي شيئاً، ورجع وقد اختلفت فيه بنو كالب 
وتربأ بعضهم من بعض، وعاد بعد أربعة أيام فاقتتل يف الظهر فوقع بالسلطان والعامة جراح، وقتل من 

بين كالب، وطعن فرس أليب الطيب حتت غالم له يف لبته فمات لوقته، فحمله حممد بن عمرو على 
فرس، وخرج له غالم آخر فقتل رجالً، وعادوا من غد فالتقى الناس عند دار أسلم، وبينهم حائط 

  .فقتل من بين كالب بالنشاب عدة، فانصرفوا ومل يقفوا للقتال

ر أبو الفوارس دلري بن لشكروز ومجاعة من القواد، فورد الكوفة بعد ووقعت األخبار إىل بغداد، فسا
رحيل بين كالب عنها، فأنفذ إىل أيب الطيب ساعة نزل ثياباً نفيسةً من ديباج رومي ومن خز ودبيقي 
فقال ميدحه وأنشده إياها يف امليدان ومها على فرسيهما، وكان حتت دلري فرس جواد أصغر، وعليه 

  : دة، فقاده إليه، وذلك يف ذي احلجة سنة ثالث ومخسني وثالث مئةحلية ثقيلة مقل

  ومن ذا الّذي يدري بما فيه من جهل  كلٌّ يدعي صحة العقل كدعواك
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كل أحد يدعي صحة عقله كما تدعينه أنت، وال يعلم أحد ما فيه من اجلهل : خياطب عاذلته ويقول
  .واحلمق؛ ألن املرء ال يعرف عيب نفسه

  وأحوج ممن تعذلين إلى العذل  لى الئٍم بمالمٍةأو لهنّك

إياك وهياك، وهي : ألنك فأبدلت اهلمزة هاء كما قالوا: كلمة تستعمل عند التوكيد وأصلها: هلنك
إن، اليت تنصب االسم وترفع اخلرب، وأدخلوا عليها الالم للتأكيد، ومجع بينهما، وإن كانت إن 

 زالت لفظة إن فصارت كأا شيء آخر غري إن فجاز اجلمع للتأكيد، ألن اهلمزة ملا أبدلت هاء
  .وهذا جواب القسم احملذوف. بينهما

  .واهللا إنك أوىل باملالمة وأحوج إىل العذل من هذا الذي تعذلينه، فإنك أجهل منه: واملعىن

  جدي مثل من أحببته تجدي مثلي  تقولين ما في النّاس مثلك عاشقٌ

    

  .أمر من الوجود وجتدي جوابه: نه صفة نكرة قدم عليها وجديمثلك نصب على احلال، أل

إنك تقولني له، إنه ليس لك يف العشاق نظري، فقد صدقت، وإمنا كنت كذلك ألن من : يقول لعاذلته
  .أحبه ال نظري له، فأوجدي مثل من أحبه حىت جتدي عاشقاً مثلي

عن ال  كنى بالبيض عن مرهفاته وحب قلوبالحسن في أجسامهنص  

  .فاعل كىن ضمري احملب، واهلاء يف مرهفاته تعود إليه

أنا حمب خبالف سائر احملبني، فإذا رأيتين أذكر البيض فإمنا أكىن ا عن السيوف، وإذا ذكرت : يقول
  .احلسن فإمنا أعين به صقل السيوف

 أحبائي وأطرافها رسلي جناها  وبالسمر عن سمر القنا غير أنّني

أي ما جتنيه الرماح من : وجين الرماح أحبائي. عتين أذكر السمر فإمنا أعين ا الرماحإذا مس: يقول
  : القتل والسيب، فإا أحبائي، وأطراف الرماح رسلي إىل أحبائي وهذا مثل قوله

  وما سكني سوى قتل األعادي

  : وقوله

 لنا إالّ السيوف رسائل وليس

  ثّنايا الغر والحدق النّجللغير ال  عدمت فؤاداً لم تبت فيه فضلةٌ
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ال كان يل قلب ليس له مهة إال النساء، وليس فيه فضلة لطلب املعايل واقتناء : يدعو على قلبه ويقول
  .املكارم

  وال بلّغتها من شكا الهجر بالوصل  حرمت حسناء بالهجر غبطةً فما

  .لثاين منالسرور، واهلاء يف بلغتها للغبطة، وهي أحد املفعولني، وا: الغبطة

ال تبايل بوصل النساء وهجرهن؛ فإن احلسناء إذا هجرتك مل حترمك سروراً، وإذا وصلت مل : يقول
  : وهذا معىن قوله. تبلغك إليها

بلّغتها من شكا الهجر  وال
 بالوصل

  فصعب العال في الصعب والسهل في السهل  ذريني أنل ما ال ينال من العال

ر بنفسي حىت أنال من األمور ما ال يناله غريي، فإن صعاب املعايل ال تنال دعيين أخاط: يقول لعاذلته
  .إال بصعاب األمور

  وال بد دون الشّهد من إبر النّحل  تريدين لقيان المعالي رخيصةً

إنك تريدين أن أدرك املعايل باهلويين، وهذا مما ال يكون، فإن املرء ال يدرك حالوة املعايل إال : يقول
  . مرارة اخلطر، كما أنه ال جيتين الشهد حىت يصرب على لسع النحلمبقاساة

 تعلمي عن أي عاقبٍة تجلي ولم  حذرت علينا الموت والخيل تدعي

. تدعي أي تنتسب كل قبيلة إىل أبيها: وقيل. أي أصحاب اخليل يدعو بعضهم بعضاً: اخليل تدعي

  .أي تنجلي وتنكشف: وجتلي

  .تل ومل تعلمي عواقب احلرب، فرمبا انكشفت عن الظفر والعزخفت على الق: يقول لعاذلته

  بإكرام دلّير بن لشكروزلي  غبيناً لو شريت منيتي ولست

  .لو اشتريت منييت ذا اإلكرام من جهة دلري، ملا كنت مغبوناً بل كنت مغبوطاً: يقول

ونذكر إقبال األمير فتحلولي  األنابيب الخواطر بيننا تمر  

واخلواطر صفة األنابيب أي األنابيب . أمر الشيء مير إمراراً فهو ممر، ومر مير مرارةً فهو مر: يقول
  .حال الشيء حيلو، واحلويل حيلويل مبعىن: ويقال. املتحركة

نرى طعم الرماح فيما بيننا مراً، حىت إذا ذكرنا إقبال األمري عاد ما أمر منها ايةً يف احلالوة، : يقول
  .كارهني لهفأقدمنا غري 
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  .ويف قافية هذا البيت خلل؛ وذلك أنه جاء ا مردفة وليس يف القصيدة بيت مردف غريه

مسعود : أن يكون قبل حرف الروي ألفاً أو واواً أو ياًء، فيلزم مجيع القصيدة حنو: ومعىن املردف
  .وسعيد وسامل

  : ر القدمي مثله وهووما جاء به عيب عند العلماء بعلم القوايف، إال أنه قد جاء يف الشع

  فأرسل حكيماً وال توصه  كنت في حاجٍة مرسالً إذا

  : فجاء ذه القافية مردوفة بالواو املضموم ما قبلها مث قال

 لبيباً وال تعصه فشاور  وإن باب أمٍر عليك التوى

  .وهذه غري مردفة

  لزاد سروري بالزيادة في القتل  كنت أدري أنّها سبب له ولو

: راجعة إىل األنابيب، وقيل: وقيل. راجعة إىل الطعنة اليت أصابته يف قتال اخلارجي:  يف أا قيلاهلاء

  .واهلاء يف له لإلكرام أو اإلقبال. راجعة إىل خيل اخلارجي

لو علمت أن هذه الطعنة أو هذه األنابيب أو هذه اخليل سبب إلكرام األمري وإقباله لكنت : يقول
  .لقتل واإلقدام ليكون اإلكرام أكثرأزداد فرحاً بزيادة ا

  دعتك إليها كاشف الخوف والمحل  عدمت أرض العراقين فتنةً فال

    

: نصب كاشف على النداء املضاف، أو على احلال، أو على البدل من الكاف يف دعتك واحملل

  .اجلدب

 كشفت عنا اخلوف ال عدم أهل العراقني مثل هذه الفتنة اليت كانت سبب جميئك إلينا؛ ألنك: يقول
  .ببأسك، واحملل جبودك وفضلك

  نجرد ذكراً منك أمضى من النّصل  إذا أنبى الحديد نصولنا ظللنا

  .أنىب أي جعلها تنبو، يقال نبا النصل، وأنباه غريه

كنا إذا ضربنا أعداءنا فرجعت نصولنا ونبت؛ ملا عليهم من احلديد، ذكرنا هلم امسك فكان : يقول
  .أي كنا نذكر امسك فنهزمهم بذكره! ر مما يؤثر السيف يؤثر فيهم أكث

 من نشّابنا ومن النّبل بأنفذ  ونرمي نواصيها من اسمك في الوغى
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  .سهام العجم، وهي أطول من النبل، واهلاء يف نواصيها للخيل: النشاب

  .كنا نرميها من امسك بسهم أنفذ من كل سهم: يعين

  زم األعداء ذكرك من قبلفقد ه  تك من بعد القتال أتيتنا فإن

  .جعل قبل نكرة فأعربه

  .إن كنت جئت إلينا بعد أن هزمناهم، فإمنا هزمناهم بامسك فقام ذكرك مقام حضورك: يقول

 حاجٍة بين السنابك والسبل على  وما زلت أطوي القلب قبل اجتماعنا

  .أطوي القلب كناية عن العزم: قوله

  . إليك، فكىن عن ذلك بالسنابك والطرقما زلت اضمر يف نفسي املسري: يقول

  غرائب يؤثرن الجياد على األهل  ولو لم تسر سرنا إليك بأنفٍس

غرائب جيوز أن يكون املراد ا : لو مل تأتنا ألتيناك بأنفس غريبة، ختتار اخليل على األهل، وقوله: يقول
وز أن يريد أا غريبة يف هذا الزمان أا غريبة فيما بني األنفس، ألن سائر األنفس ال ختتار ذلك، وجي

  .لعلو مهتها

 رعيها إالّ ومرجلنا يغلي أبت  وخيٍل إذا مرت بوحٍش وروضٍة

سرنا إليك بأنفس وخيل كرمية، قد تعودت الصيد، فإذا مرت على روضة فيها وحش، مل ترع : أي
  .حىت تصيد لنا، مث ترعى بعد ذلك

 لك الفضالن بالقصد والفضل نفكا  ولكن رأيت القصد في الفضل شركةً

إنك رأيت قصدنا إليك مشاركةً يف فضلك، فقصدتنا بنفسك حىت حويت الفضل الذي لك : يقول
  .وفضل القصد فاجتمع الفضالن

  كمن جاءه في داره رائد الوبل  الّذي يتّبع الوبل رائداً وليس

بعد قصدنا إليك، كما أن الرجل أنك قصدتنا وأفضت علينا إنعامك، فهذا أهىن من عطاء كان : يعين
  : ومثله آلخر. إذا جاءه الغيث يف داره، كان أهىن من أن خيرج يف طلبه وارتياده

  فسر أن جمع األوطان والمطرا  فيهم كممطوٍر ببلدته فكنت

 في ترك الزيارة بالشّغل ويحتج  أنا ممن يدعي الشّوق قلبه وما

قاً، مث حيتج يف ترك زيارته؛ ألن األشغال متنعه عنها، ألن من لست ممن يزعم أنه مشتاق صدي: يقول
  .هذه حاله، فليس بصادق يف الشوق، فلوال أنك قصدتنا لكنا نقصد إليك ومل نتأخر عن خدمتك
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أراد أن حيصل لك فضل . أراد أين مل أحتج بترك زيارتك بشغل ولكين أقول إن شاء اهللا تعاىل: وقيل
  .القصد مع غريه من الفضل

  لمن تركت رعى الشّويهات واإلبل  كالب أن تقوم بدولٍة أرادت

  .ومن استفهام على وجه االستهزاء. أنث كالباً على معىن القبيلة

أرادت بنو كالب القيام بدولة امللك، وهم رعاة الغنم واإلبل، فإذا طلبوا الوالية فلمن يتركوا : يقول
  .اإلمارةأي رعى الغنم واإلبل أوىل هلم من ! رعيها ؟

  وأن يؤمن الضب الخبيث من األكل  ربها أن يترك الوحش وحدها أبى

  .ويف وحدها للوحش. للشويهات: اهلاء يف را لبين كالب وقيل

أم يسكنون مع الوحش، فلم يرد اهللا تعاىل أن يؤتيهم الوالية فتنفرد الوحش عنهم، وعادم : يعين
  . الوالية، فيأمن الضب من أكلهم هلاأكل الضباب فلم يرد اهللا تعاىل هلم

  تنيف بخديها سحوقٌ من النّخل  وقاد لها دلّير كّل طمرٍة

النخلة الطويلة، وأراد ا ها هنا عنق هذه : والسحوق. املشرفة: الفرس الوثابة، وقيل: الطمرة
  .الطمرة، وهي فاعل تنيف واهلاء يف هلا لبين كالب

  .فرس كأن عنقها خنلة طويلة، ترفع خديهاقصد دلري بين كالب بكل : يقول

  بأغنى عن النّعل الحديد من النّعل  وكّل جواٍد تلطم األرض كفّه

تلطم : أي قصد إليها بكل فرس صلب احلوافر ال حيتاج إىل نعل، كما ال حيتاج النعل إىل النعل وأراد
  .األرض حبافر أصلب من نعل احلديد

    

  وتطلب ما قد كان في اليد بالرجل  تتريغ الغيث والغيث خلّف فولّت

وهو : ولت بنو كالب ملا قصدهم دلري، وذهبت بالوادي تطلب الغيث إلبلها، وخلفت الغيث: يقول
  .طاعة السلطان

أا تركت ما كانت فيه من األمن واخلصب، ملا خرجت من طاعة السلطان، ورجعت إىل : يعين
  .البوادي تطلب مساقط األمطار

  وأشهد أن الذّل شر من الهزل  لمال وهي ذليلةٌهزل ا تحاذر
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  .يعين بنو كالب: وهي ذليلة

وما حلقها من الذل شر من هزال . خافت أن زل أمواهلا، فخرجت تنتجع األمطار واملراعي: يقول
  .املال

  كريم السجايا يسبق القول بالفعل  إلينا غير قاصدٍة به وأهدت

نصب كرمي ألنه مفعول أهدت وهو فعل بين كالب، وبه يرجع إىل غري قاصدة نصب على احلال، و
  .كرمي السجايا وهو مقدم يف املعىن

كان سبب جميء دلري إلينا، جميء بين كالب، فكأا أهدته لنا وإن مل تقصد ذلك، وهو يبتدئ : يقول
  .بالنوال قبل الوعد بالسؤال

  فتلتتبع آثار األسنّة بالّ  آثار الرزايا بجوده تتبع

  .الفتل مجع فتيلة

وأصلح حالنا، كما تصلح اجلراح بالفتل عند . جر جبوده كل مصيبة أصابتنا، يف نفس أو مال: يقول
  .املعاجلة

أي ال حيتاج مع : أتى على املصائب بعطاياه، كما يأيت بالقتل على آثار األسنة: وروى بالقتل يعين
  .القتل إىل معاجلة آثار األسنة

  من الداء حتّى الثّاكالت من الثّكل  يفه ونوالهكّل شاٍك س شفى

شفى كل إنسان مما كان يشكوه، فشفى الفقر بنواله، واجلور بسيفه، وأخذ للثاكالت بثأرهن؛ : يقول
  .فشفاهن من الثكل

 نزلت شوقاً لحاد إلى الظّّل ولو  عفيفٌ تروق الشّمس صورة وجهه

  .شوقاً مفعول له

  .ه الشمس، فلو نزلت من شوقها إليه، لعلد عنها إىل الظل لعفتههو مع عفته قد عشقت: يقول

الحرب عاشقةٌ له شجاع جل  كأنته بالخيل والرإذا زارها فد  

  .تسلم إليه احلرب من شاء قتله أو سبيه، فكأا عاشقة له، وتفديه م: يقول

  .هذا من بدائع معانيه: قال ابن جين

  وعطشان ال تروى يداه من البذل  ال تصدى إلى الخمر نفسه وريان
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ال يرغب يف الشراب؛ ملا فيه من اإلمث، فهو ريان عنه، وال يفتر عن البذل؛ ملا فيه من احلمد، : يقول
  .فهو عطشان إليه

  شهيد بوحدانية اهللا والعدل  فتمليك دلّيٍر وتعظيم قدره

حيد والعدل؛ ألن توليته إياه حكمة متليك اهللا تعاىل إياه، وتعظيمه لقدره، دليل على التو: يقول
  .وصواب، ووضع للحق يف موضعه

  فال ناب في الدنيا لليٍث وال شبل  دام دلّير يهز حسامه وما

  .أن أنياب األسود ال تعمل عمل سيفه، فكأا يف جنب سيفه معدومة: يعين

  فال خلق من دعوى المكارم في حّل  دام دلّير يقلّب كفّه وما

  .ام هو يقلب كفه بالعطاء وقتل األعداء فليس ألحد ادعاء املكارم، ألنه قد ملك املكارمأي ما د

طهارةٌ فتى ى أن تتمر راحتيه من البخل  ال يرجلمن لم يطه  

هو فىت يعتقد أن الطهارة من األجناس ال تتم إال بتطهري الراحة من البخل، فكما أن الطهارة من : يقول
  .لك اجتناب البخل واجباألجناس واجبة، كذ

  .اخلتان، أي أن طهارة اخلتان ال تتم إال بإزالة البخل: أراد بالطهارة: وقيل

  فإنّي رأيت الطّيب الطّيب األصل  فال قطع الرحمن أصالً أتى به

هو طيب وأصله الذي أتى به طيب إذ الطيب ال يأيت إال من أصل طيب، فال قطع اهللا تعاىل : يقول
  . مبثلهأصالً جاء

  العميديات

وقال ميدح أبا الفضل حممد بن احلسني بن العميد، حني ورد عليه بأرجان يف ربيع األول سنة أربع 
  : ومخسني وثالث مئة

  وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى  هواك صبرت أم لم تصبرا باٍد

  .رفع باالبتداء وباد خربه مقدم عليه عند سيبويه: باد أي ظاهر، وهواك

  .باد مبتدأ وهواك مرتفع به كما يرتفع الفاعل، وقد سد مسد املبتدأ: ألخفشوعند ا

تصربن بالنون اخلفيفة للتأكيد، فأبدل عنها ألفاً يف : أو مل تصربا يف موضع جزم، وأصله: وقوله
  : وقول األعشى" لَنسفَعاً: "الوقف، كقوله تعاىل
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  وال تعبد الشّيطان واهللا فاعبدا

  : أنه خاطب الواحد االثنني كقول اآلخر: ويف قول البغداديني. هذا قول البصريني

  وإن تدعاني أحم عرضاً ممنّعاً  تزجراني بابن عفّان أنزجر فإن

    

أن هواك ظاهر عالماته، سواء صربت أو جزعت، وكذلك بكاؤك ظاهر، سواء جرى دمعك : واملعىن
  .أو مل جير

راعني، فوضعت يف األول إجياباً بعده نفي، ويف الثاين إنك خالفت بني املص: وحكى أنه قيل للمتنيب
إن كنت خالفت : فقال. نفياً بعده إجياب، وصنعة الشعر تقتضي املوافقة بني صدر البيت وعجزه

بينهما لفظاً فقد وافقت بينهما معىن، وذلك أن من صرب مل جير دمعه، ومن مل يصرب جرى دمعه، 
  .فظومراعاة املعىن أوىل من مراعاة الل

صربت وصرب : وبكاك عطف على هواك وجيوز أن يكون عطفاً على الضمري يف صربت كأنه قال
  .بكاؤك فلم جير دمعك أو مل تصرب فجرى دمعك

  لما رآه وفي الحشى ما ال يرى  غر صبرك وابتسامك صاحباً كم

صربك صاحباً ملا رآه، أراد، كم غر : وقيل. ولكنه أقام ضمري الواحد مقام االثنني. ملا رآمها: الوجه
  : وابتسامك ملا رآه، فحذف أحد الضمريين لداللة اآلخر، كما قال بعضهم

  عندك راٍض والرأي مختلف  بما عندنا وأنت بما نحن

  .مث اكتفى بأحد اخلربين عن اآلخر. أي حنن مبا عندنا راضون، وأنت مبا عندك راض

  .اجع؛ وذلك أن الصرب واالبتسام واحد وهو التجلدوالضمري يف رآه إليه ر. إنه أضمر التجلد: وقيل

أن كثرياً من أصحابك ملا رأوا صربك وضحكك غرهم ذلك منك، ومل يعلموا ما يف قلبك من : واملعىن
  .نار اهلوى وأمل العشق

  فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا  أمر الفؤاد لسانه وجفونه

  .يف الكالم داللة عليه، ويف كتمنه إىل ما ال يرىللعاشق؛ ألن : للفؤاد، وقيل: اهلاء يف لسانه وجفونه

لسانك يكتم أمر اهلوى فال ينطق به، وجفونك تكتمه بترك البكاء، فكأن قلبك أمرمها بكتم : يقول
  .اهلوى، ومها إخوانه وأتباعه، ولكن حنول جسمك خيرب عما يف قلبك، فكفى به خمرباً

  ير مصورابمصوٍر لبس الحر  المهارى غير مهري غدا تعس
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أي : وتعس. مجع مهري، وهي إبل تنسب إىل مهرة بن حيدان أبو حي من العرب جيد اإلبل: املهارى
  .مبصور أي بإنسان مصور صورة حسنة، لبس حريراً مصوراً بالصور والنقوش: شقي جده، وقوله

ي كالصورة يف دعاء على اإلبل؛ ألا سبب الفراق، إال هذا البعري الذي فوقه هذه املرأة اليت ه
  .نصب على احلال: ومصوراً. حسنها، وعليها ثياب حرير عليها تصاوير

  لو كنتها لخفيت حتّى يظهرا  فيه صورةً في ستره نافست

  .واهلاء يف ستره يرجع إىل املصور. هو احلرير: اهلاء يف فيه للمصور وهو احملبوب، وقيل

ت هذه الصورة وحسدا على قرا من احملبوب، كان دون هذه احملبوبة ستر عليه صورة، نافس: يقول
  .ولو كنت هذه الصورة خلفيت وغبت حىت يظهر احملبوب للرائيني، خبالف هذا الستر الذي ال يغيب

  .والفائدة يف ظهوره إمنا هو ترته األبصار برؤيته وتكون الفائدة فيه

  .ة عذره للناس يف حبه إياهوصف نفسه بالنحول وأنه بصفة ال تستره عن الناظرين، أو يريد إقام

  كسرى مقام الحاجبين وقيصرا  تترب األيدي المقيمة فوقه ال

وكسرى وقيصر نصب . أي ال تفتقر املقيمة الفاعلة من اإلقامة اليت هي املتعدي من القيامة: ال تترب
  .به، واهلاء يف فوقه للستر

حيث أقامهما على باب الستر ال تترب يد من نقش على هذا الستر صورة كسرى وقيصر؛ : يقول
  .كاحلاجبني

  رحلت وكان لها فؤادي محجرا  يقيان في أحد الهوادج مقلةً

إن كسرى وقيصر حيفظان : ما يبدو من النقاب من حوايل العني، جعل احملبوبة عني قلبه فقال: احملجر
 ضياؤه وعمي قليب، يف واحد من اهلوادج يعين هودج حبيبته مقلةً، فلما ارحتلت املقلة زال عن قليب

  .فصار حمجراً ال مقلة له

  لو كان ينفع حائناً أن يحذرا  كنت أحذر بينهم من قبله قد

  .الذي دنا حينه وهالكه: أراد من قبل وقوعه، فحذف املضاف واحلائن: هلاء يف قبله للبني، وقيل

م ينفعين احلذر، ملا وقع يب لو نفع احلذر احلائن لنفعين؛ ألين كنت أحذر فراقهم قبل وقوعه، فل: يقول
  .ما حذرته

 كّل سحابٍة أن تقطرا لمنعت  ولو استطعت إذا غدت روادهم
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  .مجع رائد: الرواد

 ملنعت السحاب من املطر، لكن ال قدرة - حني خترج روادهم لطلب املاء والكأل -لو قدرت : يقول
  .يل على ذلك

  م أن يمطراجعل الصياح ببينه  فإذا السحاب أخو غراب فراقهم

    

لو قدرت ملنعت كل سحابة من املطر؛ ألين تأملت احلال فرأيت السحاب سبباً للفراق؛ ألنه : يقول
ومطر ! إذا مطر خرجوا لطلب املطر والكأل، فهو مثل غراب البني؛ ألنه إذا صاح أذن بالفراق 

البني، فلو قدرت السحاب كذلك، فالسحاب كالغراب ومطره يف داللته على الفراق كصياح غراب 
  .ملنعته من املطر حىت ال يؤدي إىل الفراق

  إالّ شققن عليه ثوباً أخضرا  الحمائل ما يخدن بنفنٍف وإذا

. يسرعن: وخيدن. املهوى بني جبلني: والنفنف. مجع احلمولة، وهي اإلبل اليت حيمل عليها: احلمائل

رعيها له حىت يصري كالثوب املشقوق ملا : شبه كثرة الكأل على وجه األرض بثوب أخضر، وشقها إياه
  .رعت الوسط وتركت احلافات

  .سريها فيه: شقها إياه: وقيل

  .وإذا إبلهم ال تسري يف فالة إال شقت عليها ما لبست من الكأل، برعيها ووطئها: يقول

  أسبى مهاةً للقلوب وجؤذرا  يحملن مثل الروض إالّ أنّه

  . عليها، وشبه النساء اليت يف اهلوادج ببقر الوحش وأوالدهاشبه اهلوادج بالروض؛ للنقوش اليت

حتمل هذه اإلبل يف هذا الروض هوادج مثل الروض وكذلك مثل الروض من ربات اهلوادج، : يقول
  .إال أن هؤالء النساء أسىب للقلوب من املها واجلآذر

  .ومهاةً وجؤذرا نصبا على التمييز

  أنكر خاتماي الخنصراضعفاً، و  نكرت قناتي راحتي فبلحظها

  .نكرت الشيء فأنكرته

  .بسبب حلظ النساء ضعفت راحيت عن محل قنايت، وقلق خامتي يف خنصري؛ لنحويل وضعفي: يقول

 لي فأردت أن أتخيرا وأراد  أعطى الزمان فما قبلت عطاءه
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 فأحببت أن أعطاين الزمان حظاً فلم أقبله منه، وأردت أن أكون أشرف منه، وأراد يل حاالً: يقول
  .يكون على اختياري، فلم أرض إال بلقاء ابن العميد

  عزمي الّذي يذر الوشيج مكسرا  أيتها الجياد فإنّه أرجان

  .مدينة من فارس، أصله بتشديد الراء، ونصبه بفعل مضمر، أي اقصدي أرجان: أرجان

حاً، لو ردين عنه رمح لكسر اقصدي أرجان فإين عزمت على لقاء ابن العميد عزماً صحي: يقول خليله
  .الرمح عزمي

  .أصول الرماح: وأصله. الرماح: والوشيج

  ما شقّ كوكبك العجاج األكدرا  لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله

: جمتمعها، واألكدر: ما يفعله اإلنسان من كرم وجود وغريمها، وكوكب اخليل: الفعال بفتح الفاء

  .األسود

تشتهينه ما جشمتك دخول الغبار األسود وشقه؛ ألن مرادك أال تتكلفي لو فعلت ما نت : يقول خليله
  .ذلك، غري أين ال أرضى إال مبا أجشمك من املشقة يف قصدي إىل ابن العميد ورؤييت إياه

  أليممن أجّل بحٍر جوهراً  أبا الفضل المبر أليتي أمي

اقصدي أبا الفضل؛ فإنه الذي يرب مييين : يعين. اليمني: املصدق، واآللية: أي اقصدي، واملرب: أمي
  .فيكون املرب خرباً ألمي

اقصدي أبا الفضل، فإنه الذي يرب مييين حيث حلفت أين أقصد حبراً جوهره أجل من جوهر : يقول
  .كل حبر، وليس أحد ذه الصفة غريه، فهو الذي يرب مييين

  من أن أكون مقصراً أو مقصرا  برؤيته األنام وحاش لي أفتى

  .إذا تركته وأنت قادر عليه: إذا تركته عاجزاً، وأقصرت: قصرت عن الشيء: يقال

ملا حلفت على أن ألقي أجل حبر جوهراً، أفتاين الناس كلهم بأن مييين ال ترب إال برؤيته، ألنه : يقول
املختص ذه الصفة، وحاشى يل من أن أترك قصده قدرت أو مل أقدر عليه، فإن مثلي إذا حلف ال 

  .حينث يف ميينه، فال بد يل من لقائه

 العميد، وأي عبٍد كبرا بابن  صغت السوار ألي كفٍّ بشّرت

يريد . صغت السوار، ألجعله يف يد من يبشرين بابن العميد، وكذلك صغت ألي عبد كرب: يقول
  .ما جرى من عادة الناس إذا رأوا ما يتوقعون، أو شيئا يعجبهم كربوا عند رؤيته: بذلك
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  !فمتى أقود إلى األعادي عسكرا ؟  لم تغثني خيله وسالحه إن

  .إن مل يغثين ابن العميد خبيله وسالحه، مل أقدر على جتهيز اخليل إىل قتل األعداء: يقول

  ثمن تباع به القلوب وتشترى  وأمي ناطقٌ في لفظه بأبي

 جيعل لفظه مثناً للقلوب يشتريها أيب وأمي فداء لناطق ميلك حبسن لفظه، قلوب الناس، فكأنه: يقول
  .به

 وال خلقٌ يراه مدبرا فيها،  من ال تريه الحرب خلقاً مقبالً

  .بأيب وأمي ناطق واهلاء يف فيها للحرب: من بدل من قوله

    

أي ال يقدر على لقائه : بأيب من ال تريه احلرب أحداً من الناس مقبال إليه، وال يراه أحد مدبرا: يقول
  .ويل من بني يدي أحد أيضاًأحد، وال ي

  ما يلبسون من الحديد معصفرا  الفحول من الكماة بصبغه خنثى

يعين خضب ثياب الكماة ودروعهم بدمائهم : جعل الفحول كاملخنثني الذين يلبسون املعصفرات: أي
بصبغه : وتقديره. جعلهم كاملخنثني جلبنهم: وقيل. فصاروا كاملخنثني الذين يلبسون املعصفرات

  .معصفرا ما يلبسون من احلديد

  شرفاً على صم الرماح ومفخراً  القصب الضعيف بخطّه يتكسب

  .الفخر: القلم، وباملفخر: أراد بالقصب الضعيف

إذا كتب بقلمه اكتسب قلمه خبطه شرفا على الرماح؛ ألنه يفعل بقلمه ما ال يفعله الفارس : يعين
  .برحمه

   المدّل فلو مشى لتبختراتيه  فيما مس منه بنانه ويبين

  .اهلاء يف منه للقصب

  .يظهر يف كل قصب مسه بنانه من التيه ما لو أمكنه املشي لتبختر يف مشيه: يقول

  قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيرا  يا من إذا ورد البالد كتابه

م متحريين بوعده إذا كتب لعدو كتاباً مل حيتج إىل إنفاذ اجليوش؛ ألنه يهزمهم بكتابه ويصريه: يعين
  .ووعيده

  : وهذا املعىن ذكره ابن العميد لنفسه يف قوله
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 كشفت الخطب عنها بالخطابه  ما حّل أرض عالي خطب إذا

 قصمت عرى الكتائب بالكتابه  وإن زحف الكتائب نحو أرضي

  ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا  الوحيد إذا ركبت طريقةً أنت

ال نظري لك، ال تركب إال كل طريقة صعبة ال يطيقها أحد، وال يتبعك أنت يف مجيع أحوالك : يقول
فيها أحد؛ خمافة فضيحة، فكأنك ركبت األسد، ومن ركب األسد ال ميكن أحد من أن يصري رديفا 

  .له

  وقطفت أنت القول لما نورا  الرجال القول قبل نباته قطف

  .، وكالمك عذب فصيح كنور تنور وأدرككالم الناس مل يدرك بعد، فهو كنور مل يتنور: يقول

  وهو المضاعف حسنه إن كررا  المتبع بالمسامع إن مضى فهو

  .أي القول: فهو

كالمك كلما مسعه سامع استعاده وتتبعه بسمعه؛ حلسنه، وكلما كرر على املسامع ازداد : يقول
  .حسنه

  قلم لك اتخذ األصابع منبراً  سكتّ فإن أبلغ خاطٍب وإذا

إذا سكت قام قلمك مقام خطابك، خيطب الناس ومنربه أصابعك شبه قلمه على أنامله خبطيب : وليق
  .على منرب

 قناً وأسنّةً وسنّورا فرأوا  ورسائٌل قطع العداة سحاءها

ما لبس من جنس : السحاء ما يشد به القرطاس، مسي بذلك ألنه يسحي من ظهره أو يقشر، والسنور
  .جلواشناحلديد خاصة كالدروع وا

إذا فض أعداؤك كتبك رأوا من بالغتك ما ميأل قلوم رعباً، فكأن الكتابة كتيبة فيها الرماح : يقول
  .واألسلحة، تدفع ا األعداء وتفل ا اجليوش

  .إم إذا رأوا فصاحتك ماتوا حسداً لك: وقيل

  ودعاك خالقك الرئيس األكبرا  حسدك الرئيس وأمسكوا فدعاك

  .لعميد خياطب باألستاذ الرئيسكان ابن ا

  .إن أعداءك خاطبوك بالرئيس، ومل يزيدوا عليه، واهللا تعاىل قد مساك الرئيس األكرب: يقول

  كالخطّ يمأل مسمعي من أبصرا  صفاتك في العيون كالمه خلفت
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  .اهلاء يف كالمه تعود إىل اخلالق

إمنا جعل فيك صفات تقوم مقام كالمه، أن اهللا تعاىل مل يدعك الرئيس األكرب بصوت يسمع، و: يعين
. إنك الرئيس األكرب: فكأا خط فيه حكاية قول اهللا تعاىل. ألن صفاتك توجب لك هذه التسمية

فكما أن اخلط إذا نظر إليه فهم ما يدل عليه من املعاين، وإن مل يسمع، فكذلك يفهم يف صفاتك هذا 
  .االسم وإن مل يسمع

  !نقلت يداً سرحاً وخفّاً مجمرا ؟  همة ناقتي في ناقٍة أرأيت

هل رأيت مهة ناقيت فيما بني : الصلب يقول: السهلة القبض والبسط، واخلف امر: اليد السرح
  .النوق، كيف علت سائر اهلمم، حيث قصدتك، بنقل يد سرح وخف جممر، وترك امللوك وراءها

 اًلقوٍم يوقدون العنبر طلباً  تركت دخان الرمث في أوطانها

  .الرمث نبت يوقد به وإذا أكلته اإلبل اشتكت بطوا

تركت ناقيت أهل البادية الذين يوقدون الرمث، وقصدت ملكاً يوقد العنرب، فهمتها خبالف مهة : يقول
  : ومثله للبحتري. سائر النوق

 ترب الشّيح والقيصوما أرضاً  نزلوا بأرض الزعفران وجانبوا

 فيه وليس مسكاً أذفرا تقعان  ركباتها عن مبرٍك وتكرمت

    

إمنا مجع الركبة مع أن للناقة ركبتني جمازاً، ألنه أراد الركبتني وما بينهما أو يكون قد مسى لكل جزء 
  .الذكي الرائحة: تقعان فرجع إىل التثنية احلقيقية وترك ااز، واألذفر: منه ركبة، مث قال

تاها على مربك فيه التراب، وإمنا أرادت أن تقع إن ناقيت ترفعت وأنفت عن أن تقع ركب: يقول
  ركبتاها على املسك األذفر، فلهذا قصدتك 

  حذيت قوائمها العقيق األحمرا  فأتتك دامية األظّل كأنّما

  .باطن اخلف الذي يلي األرض، وحذيت أي جعل هلا حذاًء وهو النعل: األظل

شبه الدم األمحر . ا حذيت بالعقيق األمحرجاءتك ناقيت واحلجارة قد أدمت أخفافها، فكأ: يقول
  .بالعقيق

  وجدته مشغول اليدين مفكّرا  إليك يد الزمان كأنّها بدرت
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إن ناقيت سبقت إليك قبل أن يعلم الزمان فيعوقها عنك، فكأا رأت الزمان مشغوال عنها : يقول
  .فانتهزت الفرصة

  كندراالقيت رسطاليس واإلس  مبلغ األعراب أنّى بعدها من

من مبلغ األعراب الذين فارقتهم، أين رأيت ملكا كأنه أرسطاليس يف حكمته وعلمه، : يقول
  .كأنه يعرض بسيف الدولة. واالسكندر يف ملكه

  من ينحر البدر النّضار لمن قرى  نحر عشارها فأضافني ومللت

اخلالص، وهو بدل من الذهب : النوق احلوامل اليت أتى على محلها عشرة أشهر، والنضار: العشار
  .البدر وجيوز أن يكون صفة هلا

من يبلغ األعراب أين مللت ذبح نوقها يل ضيافةً، فخرجت من عندها وقصدت من ينحر يل : يقول
  .أي ميلكين إياها ويصلين برغائب األموال وأنواع الصالت: بدر الذهب

 متبدياً متحضرا متملّكاً  وسمعت بطليموس دارس كتبه

  .واهلاء يف كتبه للمدوح. على احلال من بطليموس ومتملكا على احلال من املمدوح: نصب دارس

مسعت أن بطليموس مع كمال فضله، دارس لكتب ابن العميد ومستفيد منها، وهو قد مجع : يقول
  .امللك وفصاحة البدو وظرف احلضر

من امللك والفصاحة مسعته يدرس كتب بطليموس مع ما له : يعين. وقيل اهلاء يف كتبه لبطليموس
  .والظرف

  رد اإلله نفوسهم واألعصرا  ولقيت كّل الفاضلين كأنّما

إن فضل الفضالء كلهم موجود فيه، فكأنه مجع مجيع الفضالء، وكأن اهللا تعاىل رد أعصر : يقول
  : وهذا كقول أيب نواس. الفاضلني ونفوسهم، فكأم حضور مل ميوتوا

 جمع العالم في واحدي أن  على اهللا بمستنكٍر وليس

 فذلك إذ أتيت مؤخّرا وأتى  نسقوا لنا نسق الحساب مقدماً

: مضى هؤالء الفضالء واحداً بعد واحد، كاحلساب الذي يذكر تفاصيله، مث يقال يف آخره: يقول

أي ملا جئت يف آخرهم كنت كأنك مجلة التفصيل الذي سلف هلم، ألنك مجعت . فذلك اجلميع
  .بهمفضائل الكل ومناق

  نظرت إليك كما نظرت فتعذرا  ليت باكيةً شجاني دمعها يا
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  .أحزنين، ودمعها فاعل شجاين فتعذرا نصب ألنه جواب التمين بالفاء: شجاين

ليت اليت بكت عند مفارقيت إياها، حىت أحزنين دمعها، نظرت إليك كما نظرت لتعذرين يف : يقول
  .مفارقتها وقصدي إليك واختياري أكون عندك

  الشّمس تشرق والسحاب كنهورا  الفضيلة ال ترد فضيلةً ترىو

القطعة العظيمة من السحاب، وفاعل ترد ضمري الفضيلة ونصب فضيلة ألا مفعول ا، : الكنهور
  .إن الشمس نصب بتشرق: ونصب الشمس بدل من الفضيلة، وكذلك السحاب وقيل

 بعضها بعضاً، فكأا رأت الشمس والسحاب ال يرد! ترى فيك الفضائل املتضادة جمتمعة : يقول
العظيم يف وقت واحد، ومن عادة السحاب أن يستر الشمس، والشمس تذهب السحاب، وأنت قد 

وال يرد أحدمها اآلخر، وفاعل ترى ضمري ! اجتمع فيك نور الشمس، ومطر السحاب جبودك 
  .الباكية

 متجراراحلةً وأربح  وأسر  أنا من جميع النّاس أطيب منزالً

. ملا قصدتك طاب مرتيل، وسرت راحليت ورحبت صفقيت وفضلت مجيع الناس يف هذه األحوال: أي

  .واملنصوبات هي على التمييز

  لو كان منك لكان أكرم معشرا  على أن الكواكب قومه زحٌل

 منها، ال يقع إال على املذكرين من العقالء، لكن ملا كانت الكواكب حميطة بزحل، وهو واحد: القوم
  .جعلها قومه

 لو كان من مجلتك ومنتسباً إليك، لكان أكرم معشراً من - مع أن الكواكب قومه -إن زحل : يقول
  .كونه من من مجلة الكواكب

    : وقال ميدحه ويهنئه بالنريوز وينعت سيفاً قلده إياه وخيالً محله عليها ويذكر انتقاده شعره

  أراد زنادهوورت بالذي   نيروزنا وأنت مراده جاء

  .وورت أي أضاءت. نريوز، ونوروز: يقال

  .أي أدرك مراده: إمنا جاء النوروز ليسر برؤيتك فورت زناده: يقول

  ك إلى مثلها من الحول زاده  النّظرة الّتي نالها من هذه

  .وزهذه النظرة اليت ناهلا منك اآلن، تكفيه للمسرة إىل عام قابل مثله واهلاء يف زاده للنري: يقول

  ناظر أنت طرفه ورقاده  عنك آخر اليوم منه ينثني
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واهلاء يف منه . ناظر العني، وهو سواده الذي به يكون النظر: والناظر. نصب على الظرف: آخر اليوم
  .ينقضي بدل ينثين: وروى. وطرفه ورقاده للنريوز

نوم، إىل أن يعود ينصرف عنك النريوز وقد خلف عندك حلظه ورقاده، فبقي بال حلظ وال : يقول
  .إليك

  .شبه النريوز مبحب يسر بقرب حبيبة ويسهر لفراقه، فهو يشتاق إليه إىل أن يعود إليه

 الصباح الّذي يرى ميالده ذا  نحن في أرض فارٍس في سروٍر

  .واهلاء يف ميالده للسرور. إشارة إىل صباح النريوز املذكور: ذا الصباح

  .ح، الذي هو ميالده السرورحنن يف سرور يف هذا الصبا: يقول

 أيام عامه حساده كّل  عظّمته ممالك الفرس حتّى

أهل : اهلاء يف عظمته ويف عامه وحساده للنريوز أو الصباح املذكور، ومها واحد، وأراد باملمالك
  .ممالك الفرس، فحذف

  .أن ملوك الفرس عظموه، حىت صارت سائر أيام السنة حتسده لذلك التعظيم: يعين

 تالعه ووهاده لبستها   لبسنا فيه األكاليل حتّىما

مجع : والوهاد. مجع تلعة، وهي األرض املرتفعة: والتالع. مجع اإلكليل وهو مثل التاج: األكاليل
  .لبستها فإنه لإلكليل: واهلاءات للنريوز إال يف قوله. وهدة، وهي ما ابط من األرض

إال بعد أن عمت األنوار التالع والوهاد وصارت عليها مل تعقد على رءوسنا أكاليل األنوار : يقول
  : كاألكاليل، وهو مثل قول أيب متام

 نوره وتأزر األهضام من  حتّى تعمم صلع هامات الربا

أي األكايل، إال أن بيت أيب متام أجود، ألنه جعل ما كان على الربا كالعمائم الرتفاعها، : والعمائم
  .طمئن من األرض كاألزروما كان يف األهضام وهي امل

  .واملتنيب جعل األكاليل على التالع والوهاد

لبستها تالعه واتزرت مبثلها وهاده والتحفت، ألن لفظ اللبس : إن معناه: إال أنه ميكن أن يقال
  : مشتمل على العمائم واملآزر، فاكتفى بأحدمها كما قال

 سيفاً ورمحا متقلّداً  ليت زوجك قد غدا يا

 ملكاً به وال أوالده سان   يقاس كسرى أبوساعند من ال
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حنن يف أرض فارس، أو صرنا يف هذا اليوم عند ملك أجل من كسرى أيب ساسان وأوالده : يعين
  .وملكا نصب على التمييز وجيوز أن يكون تعلق البيت بالذي قبله

  .ما لبسنا فيه األكاليل عند ملك هذه حاله، حىت لبستها تالعه ووهاده: يقول

  رأيه فارسيةٌ أعياده  لسانه فلسفي ربيع

  .أنه فصيح اللسان فكأنه عريب، ورأيه رأى الفالسفة يف احلكمة، وأعياده أعياد العجم: يعين

  ذا اقتصاده: سرفٌ، قال آخر  أنا منه: قال نائٌل كلّما

ر أعظم منه، حىت هذا سرف أتى بعده بعطاء آخ: ويقولون! كلما أعطى عطاًء تستعظمه الناس : يعين
فنسب القول إىل النائل . يرى الناس أن األول كان اقتصادا، وهذه عادته أبداً، فليس لعطائه حد

  .مبالغة

  !والنّجاد الّذي عليه نجاده ؟  يرتد منكبي عن سماٍء كيف

  .محائل السيف: النجاد

 أبلغ السماء عزاً وشرفاً، أي كيف ال! كيف ال يبلغ منكيب السماء، وعليه جناد ابن العميد ؟: يقول
  .وقد تقلدت بسيفه

كيف : أراد أن ابن العميد بلغ السماء طوال، فكيف ال أبلغ السماء وقد لبست جناده ؟ وقوله: وقيل
  .يرتد أي كيف يقصر منكيب عن بلوغ السماء ؟ واهلاء يف عليه للمنكب ويف جناده للممدوح

  ادهأعقبت منه واحداً أجد  يمينه بحساٍم قلّدتني

  .اهلاء يف منه للسيف وكذلك يف أجداده

أعقبت منه معناه أن السيف ينسب إىل اهلند، كما : قلدين سيفاً ال نظري له يف السيوف وقوله: يقول
أي : ينسب الرجل إىل أجداده، فكأن اهلند أجداد هذا السيف، فلم يعقب رجال اهلند منه إال واحداً

  .مل يطبع له نظري

  .نه للممدوح وهو املراد باحلسام وشبهه به ملضائه فكأنهإن اهلاء م: وقيل

  .أعقبت أجداده منه واحداً ال ثاين له: يقول

  تزعم الشّمس أنّها أرآده  استّل ضاحكته إياةٌ كلّما

    

  .واهلاء يف أا للشمس ويف أرآده للسيف. مجع الرئد، وهو الترب: واألرآد. ضوء الشمس: اإلياة
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  . السيف قابلته الشمس بآياا وزعمت أا تشبه لونه يف صفائه وبريقهكلما استل: واملعىن

  .شبه إياة الشمس، بالسيف وبريقه

اهلاء يف أا لإلياءة، ويف أرآده للشمس، وذكره ألن تأنيثها ليس حبقيقي وال عالمة فيه : وقيل
  .اضطرارا للقافية

  .ظرأن إياة الشمس وضوءها مثل ضوئه يف املن: تزعم الشمس: أي

 ففي مثل أثره إغماده د  مثّلوه في جفنه خشية الفق

  .جوهره، وكان على جفن هذا السيف فضة منقوشة بالسواد: أثر السيف وأثره

أي جعلوا مثاال يف غمده له، لئال يغيب عن عينهم : أن الصاغة مثلوا هذا السيف يف جفنه: يعين
ضة اليت عليه إذا جليت وصقلت أشبهت حلسنه، فهو مغمد يف جفن يشبه رونقه وجوهره؛ ألن الف

  .رونق السيف، فكأنه جمرد وهو مغمد، وصاحبه ينظر إليه وال يفقد حسنه وال رونقه

 مل بحراً فرنده إزباده  منعٌل ال من الحفا ذهباً يح

  .جوهر السيف وخضرته: والفرند. احلديدة اليت يف أسفل غمده: نعل السيف

، ومل ينعل ألجل احلفاء، وهذا النعل حيمل سيفاً كالبحر يف كثرة غمد هذا السيف منعل ذهباً: يقول
  .مائه، وملا جعله حبراً جعل جوهره عليه مبرتلة الزبد فوق البحر

  .هو حبر ولكن زبده فرنده: يقول

 من شفرتيه إالّ بداده لم  يقسم الفارس المدجج ال يس

  .تام السالح: واملدجج. هو الفخذان: بداد السرج وهو الذي عليه من اجلانبني، وقيل: البداد

إذا ضرب فارساً قطعه نصفني مع فرسه، فال يسلم منه إال البداد؛ الحنرافه عن وسط السرج، : يقول
  .من شفرتيه يريد بأي شفرتيه ضرب: وقوله

  وثنائي فاستجمعت آحاده  الدهر حده ويديه جمع

 حده للسيف ويف يديه للممدوح ويف آحاده أي غرائب الدهر اليت ال نظري هلا، واهلاء يف: آحاده
  .للدهر

وكل . مجع الدهر بني حد هذا السيف يف نفاذه، ويدي ابن العميد يف سخائه وثنائي يف فصاحته: يقول
  .ال نظري له، فاجتمعت آحاد الدهر وغرائبه: ومعناه. واحد غريب

  جلدها منفساته وعتاده  وتقلّدت شامةً في نداه
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  .كل شيء شريف نفيس: واملنفسات. نفساته وعتاده للممدوحاهلاء يف نداه وم

ملا جعل . أن هذا السيف يف مجلة ما أعطانيه من منفساته وذخائره، مثل الشامة يف اجلسد: يعين
  .السيف شامة جعل املنفسات جلداً هلا؛ ألن الشامة ال تكون إال على اجللد

لشامة لوضوحه يف مجلة ما أعطاه، وأراد أن جعل السيف كا. عىن باجللد، غمد السيف وحليته: وقيل
واهلاء يف ! السيف قيمته دون قيمة جفنه، ملا عليه من احللية، فهو وإن كان نفيساً فحليته أنفس منه 

  .وقيل إن اهلاء عائده إىل الشامة، وذكره ملا أراد به السيف. منفساته وعتاده عائدة إىل الندى

  .جعلها كاجللد حول الشامة. يف من عطاياه املتقدمة واملتأخرةأراد باجللد، ما يلي هذا الس: وقيل

  .أراد باجللد ظاهره الذي عليه الفرند ألن أنفس ما يف السيف فرنده: وقيل

  فارقت لبده وفيها طراده  سوابقٌ كن فيه فرستنا

  .أي جعلتنا فوارس واهلاء يف فيه للندى ويف فيها للسوابق وكن فعل السوابق: فرستنا

فارقت لبده أي انتقلت من سرج ابن العميد، : علمتنا الفروسية خيل سوابق كن يف نداه وقوله: ينيع
  .وصارت حتت سرجي

هي وإن خرجت من ملكه وفارقت سروجه، فإا مل تفارق من تعب طراده؛ ألين أقاتل عليها : يعين
ده، واهلاء يف لبده وطراده أي عليها طرا: فيها طراده: وقوله. بني يديه، وأسري عليها معه حيث سار

  .البن العميد

أراد أن هذه اخليل تغيظ : معناه أا وإن كانت غري سائرة فذكرها سائر يف األرض، وقيل: وقيل
  .احلساد وتغري على الزمان، فكأا يف طراد، وإن كانت مسترحية

 تسير فيها بالده وبالد  ورجت راحةً بنا ال تراها

قلت إيل، رجت أن تستريح من إتعابه إياها، وليست ترى ذلك ما دمت أنا إن اخليل ملا انت: يقول
  .أسري يف بالده، ألين ما دمت عنده فأنا متصرف حبكمه فكأا مل خترج عن ملكه

أراد أنا ال نزال نعدو معه يف غزواته، ونطارد عليها معه، إذا ركب إىل الصيد، فال تستريح ما : وقيل
  .ال تستريح أبداً ألنا ال نفارق خدمته أبداًدمنا يف خدمته، فهي إذاً 

 ل قبوٌل سواد عيني مداده  هل لعذري إلى اإلمام أبي الفض

  .واجلملة صفة له. اهلاء يف مداده للقبول
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هل يقبل عذري يف قصوري عن خدمته، ولو قبل عذري لكتبت قبوله بسواد عيين وجعلته : يقول
  .مداداً لكتبته، لعظم موقعه لدي

  اهلاء راجعة إىل املمدوح، يريد على وجه الدعاء كأن سواد عيين مداداً يكتب به هو : وقيل

  مكرمات المعلّه عواده  من شدة الحياء عليٌل أنا

  .اهلاء يف املعله وعواده للعليل

حيث قصرت يف خدمته وقد أخجلين بانتقاده شعري وقد أعلين . أنا عليل من فرط حيائي: يقول
  .اديوجعل مكارمه عو

املعىن اعتللت من شدة احلياء، والذي أعلين هو ابن العميد، ألنه أكثر من مكرماته ومواهبه، : وقيل
حىت أدى ذلك إىل الفرح الغالب علي، وأدى ذلك إىل احلياء يف تقصريي، ولواله ملا كنت ذا حياء، 

  .غري أنه جعل مكرماته متجددة عندي فجعلها مبرتلة عوادي

 عاله حتّى ثناه انتقاده عن   قلت فيهما كفاني تقصير ما

  .أي صرفين: وروى ثناين. أي جعله ثانياً: ثناه

كنت قد خجلت من تقصريي يف خدمته، فزادين خجال حني انتقد علي عشري، فلم يكفين : يقول
  .قصوري عن وصفه وتقصريي يف خدمته، حىت انضم إليه انتقاده

   أصطادن أجّل النّجوم ال  إنّني أصيد البزاة ولكن

أنا أبلغ الشعراء وأقدرهم على الوصف، ولكن معايل ابن العميد أعجزتين عن إدراكها، فلست : يعين
  .أصل إىل وصفها، كالبازي ال ميكنه أن يصيد أجل النجوم وهو الشمس

ر اللّفظ عنه ربوالّذي يضمر الفؤاد اعتقاده  ما ال يعب  

 أن عباريت تقصر عنه وال تلحقه، وأنا أصفه بقليب، وإن رب معىن له قد استقر يف قليب، غري: يقول
  .قصر اللفظ عنه

 وهذا الّذي أتاه اعتياده ل  ما تعودت أن أرى كأبي الفض

مل أمدح مثل أيب الفضل، إذ مل أشاهد له مثاالً؛ فلذلك قصرت عن كنه وصفه، وهذا الذي أتى : يقول
  .لف فيهابه من الكرم واجلود هو عادة طبع عليها، ال تك

معناه ما رأيت مثله ومثل انتقاده، وهو قد رأى مثلي، وما أتاه من انتقاد شعري عادته، وقد : وقيل
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  .فعل قبل ذلك كثرياً

  .وهذا يدل على حترزه من ابن العميد واإلقرار له بالفضل

 أن يفوته تعداده واضحاً  إن في الموج للغريق لعذراً

ين إن عجزت عن إحصائه؛ فإن الغريق معذور إذ مل يقدر على قد غرقت يف حبر جودك فاعذر: يعين
  .عد أمواج البحر

إن فضائله غرقت فكري، فلم أقدر على وصفها حق الوصف، فكأا موج وكأنين غريق فيه، : وقيل
  .ال ميكنين تعداده

  ر عمادي وابن العميد عماده  الغلب أنّه فاض والشّع للنّدى

  .اهلاء يف عماده للندى

الغلب للندى حيث فاض علي وغشين بكثرته، ألن عماده ابن العميد، وعمادي الشعر، فمادة : يقول
  .الندى أغزر من مادة الشعر

  ليس لي نطقه وال في آده  ظنّي األمور إالّ كريماً نال

  .العلم: القوة، والظن ها هنا: اآلد واأليد

 علمي ال حييط بوصفه، وال يف قوة قد أحاط علمي جبميع األمور، غري ابن العميد، فإن: يقول
  .الستنباط معانيه، وال تقوم عباريت مبدحه

مل يكن يف ظين أن يف الدنيا : يعين. أراد مل جير يف ومهي أين أرى إنساناً ليس يل مثل بالغته وقوته: وقيل
  .واهلاء يف نطقه وآده للكرمي. أحداً أقصى مين، حىت رأيت ابن العميد

  سيم أن يحمل البحار مزاده   ركبالجود كلّما حّل ظالم

  .إال كرمياً: نصب ألنه نعت لقوله: ظامل

أن جوده يظلم قصاده؛ ألنه يكلفهم أن حيملوا البحار وهي جوده يف مزاودهم وهذا ظلم، ألن : يعين
  .أحداً ال يقدر عليه

  أن يكون الكالم مما أفاده  فوائد شاء فيها غمرتني

أي تعلمت منه حسن القول، فصار ذلك من مجلة ما :  جعل فيها كالمهأفادين فوائد، حىت: يقول
  .غمرين من فوائده

  فاشتهي أن يكون فيها فؤاده  سمعنا بمن أحب العطايا ما
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أن كالمه نتيجة عقله ومادة قلبه، فإذا أفاده إنساناً فكأنه أفاده قلبه، وما مسعنا بأحد يهب قلبه : يعين
  .يف مواهبه

 مكاٍن أعرابه أكراده في  ح النّاس طراًخلق اهللا أفص

خلق اهللا تعاىل ابن العميد أفصح الناس، يف بالد ليس فيها إال األكراد، واألعراب فيها غري : يقول
  .وهذا أبني لفضله ألنه مقرون بضده. األكراد

  في زماٍن كّل النّفوس جراده  وأحقّ الغيوث نفساً بحمٍد

واهلاء . خلق اهللا تعاىل منه غيثاً يف زمان كل الناس فيه جراده:  يعينأحق نصب ألنه مفعول خلق اهللا
  .للزمان

    

هو مبرتلة الغيث، والناس كاجلراد يفسدون الزرع وخيربون البالد، فهو أوىل باحلمد من كل : يعين
  : وهذا كقول أيب عينية يهجو يزيد بن خالد وميدح أباه. أحد؛ ألنه ينفع وغريه يضر

  وأنت جراد لست تبقى وال تذر   نعيش بسيبهلنا غيثٌ أبوك

 والبعث حين شاع فساده لم  أحدث النّبوة في العا مثلما

  .اهلاء يف فساده للعامل

أوجدك اهللا تعاىل يف هذا الزمان بعد ما شاع فيه البخل والفساد، كما بعث اهللا تعاىل األنبياء : يقول
  : ول الفرزدقحني شاع يف العامل الكفر والفساد، وهذا كق

 فترٍة والنّاس مثل البهائم على  جعلت ألهل األرض عدالً ورحمةً

 فترٍة والنّاس مثل البهائم على  بعث اهللا النّبي محمداً كما

 فيه، ولم يشنها سواده لع  اللّيل غرة القمر الطّا زانت

ه وفسادهم، كما أن البدر أنك زنت زمانك مبحاسنك، ومل يضرك لؤم أهل: يعين. اهلاء يف سواده لليل
  .يزين الليل بضيائه، وال يضره سواد الليل

  أهدت إلى ربها الرئيس عباده  الفكر كيف نهدي كما كثر

  .كثر فكري فيما أهديه إىل ابن العميد يف يوم النريوز، كما دي إليه عبيده: يقول

  .ملا جعله رباً جعل الناس عبيداً له، تفخيماً وتعظيماً

 فمنه هباته وقياده ل   عندنا من المال والخيوالّذي
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فكرت فلم أجد شيئاً أهديه إليه؛ ألن مجيع ما عندي من املال فمن مواهبه، ومجيع خيلي مما قاده : يعين
  .إيل، فلم أدر ما أهدى إليه

  كّل مهٍر ميدانه إنشاده  بأربعين مهاراً فبعثنا

عني بيتاً، كأا أربعون مهراً، وميدان كل بيت منها إنشاده، فلما مل أجد ما أبعثه إليه، بعثت بأرب: يقول
  .ألنه إذا أنشد عرف قدره، كما أن املهر إذا جرى عرق عتقه

  .بأربعني مهاراً ليس حبيد؛ ألن املفسر بعد مثل هذه العقود يكون بلفظ الواحد: وقوله

 أرباً ال يراه فيما يزاده  عدد عشته يرى الجسم فيه

علت هذه القصيدة أربعني بيتاً، ألن األربعني عدد سين الشباب، فإذا جتاوزها اإلنسان إمنا ج: يعين
  .تناقصت قواه، فاجلسم يرى يف األربعني من استكمال القوة ما ال يراه فيما يزاد عليه

  .مل أزد على األربعني لتكون القصيدة بعيدة عن النقص، حاصلة على غاية الكمال: يعين

  مربطٌ تسبق الجياد جياده  اً نماهافإن قلب فارتبطها

  .أي نشأها وصنعها: مناها

ارتبط هذه املهار، فإا قيدت إليك، وقليب الذي أنشأها وأحكمها مربط تسبق خيله سائر : يقول
  .اخليل

  .واحتفظ بشعري فإنه يفوق كل شعر. ملا جعل األبيات مهاراً، جعل قلبه مربطاً هلا، ألا صدرت عنه

صيدتان من أرجان إلى أبي الفتح ابن األستاذ الرئيس بالري، فعاد الجواب يذكر سروره بأبي الطيب والشوق إليه، وأبياتاً نظمها في وصف ما سمع من قبله، وطعن فيها على بعض المتعرضين لقول الشعر، وأظهر فساد قولهم فقال أبو الطيب ارتجاالً والكتاب في يده لموصله

  .جعل اهللا يد كل كاتب فداًء ليده: ورد كتاب يقوم مقام الكتب كلها، مث قال: يقول

بنفسي أي جعل : بكتب األنام كقوله: فقوله. مثل معىن املصراع الثاين: معىن املصراع األول: وقيل
  .اهللا مجيع كتب األنام فداء لكتابه، وأيديهم فداًء ليده

  ويذكر من شوقه ما نجد  يعبر عما له عندنا

  .هذا الكتاب يعرب عما عندنا من احملبة، ويذكر من الشوق مثل ما أجده يف قليب إليه: يقول

  وأبرق ناقده ما انتقد  رائيه ما رأى فأخرق
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  .أي حري: أخرق وأبرق

  .ل أخرق وأبرق ماوفاع. ملا فض هذا الكتاب حري من رأى خطه، وأدهش من انتقد لفظه: يقول

  خلقن له في القلوب الحسد  سمع النّاس ألفاظه إذا

إن الناس إذا مسعوا ألفاظه أحدثت ألفاظه احلسد يف قلب من حسده، فكل من قرأه حسده : يقول
  .على فصاحته

  كذا يفعل األسد ابن األسد  :وقد فرس النّاطقين فقلت

: سد فريسته، أي ملا رأيته وقد حري كل ناطق، قلتأي غلبهم وقهرهم، كما يقهر األ: فرس الناطقني

  .هكذا يكون من ورث البالغة من آبائه وأجداده

وأحضرت جملس األستاذ أيب الفضل جممرة قد حشيت بنرجس وآس، حىت خفيت نارها، فكان 
  : الدخان خيرج من خالل ذلك، فأنشأ يقول

ت األنفس أحبه معطس  امرٍئ حبوأطيب ما شم  

    

هذا أبو الفضل أحب امرٍئ أحبته األنفس وهذا البخور أطيب شيء : وتقدير البيت. األنف: طساملع
  .مشه املعطس

لكنّما ونشر مجامره اآلس والنّرجس  من النّد  

جعلها لذلك جمامر، وهي جممرة . نشر من الند ولكنه يف جممرة من خبور: وأطيب ما مشه معطس: أي
  .واحدة

  !فهل هاجه عزك األقعس ؟  نرى لهباً هاجه ولسنا

  .الثابت املمتنع وهاء هاجه للند: األقعس

  .لسنا نرى ناراً حترقه ويج رائحته، فلعل عزك هاجه، حىت انتشر رحيه: يقول

  لتحسد أرجلها األرؤس  وإن القيام الّتي حوله

  .مجع قائم: القيام

األرض يف الوقوف بني يديك تشرفاً إن الغلمان واخلدم القيام تشتهي رءوسها أن تباشر : يقول
  .خبدمتك، فتحسد األرجل لذلك

  .أراد أن الرءوس حتسد األرجل؛ ألا متنت أن تسعى يف خدمتك كما تسعى األرجل: وقيل
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وقال أيضاً ميدحه ويودعه فيها، ملا أراد اخلروج إىل عضد الدولة يف شهر ربيع األول سنة أربع 
  : ومخسني وثالث مئة

  وال خفراً زادت به حمرة الخد  سى عتاباً على الصدنسيت وما أن

جيوز أن يكون من املتنيب، وجيوز أن يكون منها، وهو األوىل؛ وهلذا زادت محرة : احلياء، والصد: اخلفر
  .وجهها عند عتابه إياها

 نسيت كل شيء مر علي ومل أنس عتايب حلبيبيت على صدها، أو عتاا إياي على صدي عنها،: يقول

  .وكذلك ال أنسى محرة وجهها اليت زادت من احلياء

  .نسى عهدي ومل أنس أنا عهدهم: أي. نسيت على ما مل يسم فاعله: وروى

  أطالت يدي في جيدها صحبة العقد  ليلةً قصرتها بقصورٍة وال

  .ممنوعة من التصرف؛ صيانةً هلا: امرأة قصرية وقصورة

أي صارت ليليت تلك قصرية لطيبها، فعانقتها : مرأة مقصورةومل أنس ليلةً جعلتها قصريةً با: يقول
  .وأطالت يدي صحبة عقدها يف عنقها

  قربت به عند الوداع من البعد  لي بيوٍم مثل يوٍم كرهته ومن

ومن يل بيوم أي من يرد : أي ملا فيه من البعد، فصرت اآلن أمتناه، ألحظى فيه بالنظر والتسليم، وقوله
  .معلي مثل ذلك اليو

  فقدت فلم أفقد دموعي وال وجدي  يخص الفقد شيئاً ألنّني وأالّ

ومن يل بأال خيص الفقد شيئاً دون شيء، وإمنا متنيت ذلك، ألين فقدت حمبويب، ومل أفقد دموعي : أي
  .عليه، ووجدي لفراقه، فهال إذ فقدته فقدت دموعي ووجدي عليه

فتيالً وال يجديوإن كان ال يغني   يلذّ المستهام بمثله تمن  

  .اخليط الذي يكون يف شق النواة: الفتيل

ومجع بني جيدي ويغين الختالف . قويل هذا متن يتلذذ املستهام به، وإن كان ال يغين شيئاً: يقول
  .اللفظني

 ولكنّه غيظ األسير على القد  وغيظٌ على األيام كالنّار في الحشا
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ولكن غيظ ال يغين . ا الغيظ تأثريه يف كتأثري النار يف احلشاوما أقوله غيظ مين على األيام، وهذ: أي
  .عن األيام شيئاً فيغيظين عليها، مثل غيظ األسري على القد

  .غضب اخليل على اللجم: وهذا مأخوذ من قول علي رضي اهللا عنه

  فآفة غمدي في دلوقي من حدي  تريني ال أقيم ببلدٍة فإما

سريع : إذا انسل من غري أن يسله أحد، وسيف دلوق ودالق: غمدمصدر دلق السيف من ال: الدلوق
  .االنسالل

إن كنت ال أقيم ببلدة فليس ذلك ألن البلد غري طيب، ولكن آفة ذلك من نفسي؛ ألن بعد : يقول
مهيت ال ترضى بلداً وال تدعين أستقر يف مكان، فأنا كالسيف الذي يأكل غمده فيتسع عليه، فيقلق 

ف سبب قلقه يف جفنه، مضاء حده، كذلك أنا سبب انزعاجي من كل بلدة بعد فيه، كما أن السي
  .مهيت وشرف مطليب

  فأحرمه عرضي وأطعمه جلدي  القنا يوم الطّعان بعقوتي يحّل

أراد ها هنا : وقيل. موضع املدح والذم: إذا نزل بفنائه قريباً منه وعرض الرجل: نزل بعقوته: يقال
  .شرف آبائه

ق يب الطعن يوم القتال ال أفر منه، خمافة أن يعاب حسيب ولكين أصرب وأمكن الرماح إذا أحد: يقول
  .من جلدي محاية لعرضي وحسيب

  نجائب ال يفكّرن في النّحس والسعد  أيامي وعيشي ومنزلي تبدل

  .جنائب: فالع تبدل

اً على خالفها، وتارةً إن اإلبل النجائب تبدل هذه الثالثة مين، فأكون يف راحة وإقامة، ويوم: يقول
  .أكون يف عيش هينء، وتارة يف جهد، ويوماً يف مرتيل، ويوماً يف آخر

    

أين ال أستقر يف كان فإذا مهمت بأمر ركبت جنائب، ومل أفكر يف طالع حنس أو سعد، وال يردين : يعين
  .عن مرادي حنوسة وال حنس وال أبايل به

  خوفاً من الحر والبردعليهن ال   فتياٍن حياء تلثّموا وأوجه

أي تبدل إياي جنائب وأوجه غلمان، قد تلثموا عليها حياًء لصباحتها : عطف على جنائب: وأوجه
حياًء ممن به يتعرضون له بالسيب والغارة، ومل يتلثموا : وقيل. وطالقتها، والضمري يف عليهن لألوجه
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  .عليها خوفاً من احلر والربد

  .ذه النجائب مع هؤالء الغلمانأنا أبداً أسري على ه: يعين

 ولكنّه من شيمة األسد الورد  وليس حياء الوجه في الذّئب شيمةً

إذا كان لونه يضرب إىل احلمرة، وملا وصف غلمانه باحلياء بني أن ذلك من وصف األسد، : أسد ورد
خلسته، واحلياء إذ الوقاحة من صفة الذئب، . فكما أن احلياء ال مينعه من إقدامه، فكذلك حياء هؤالء

  .عادة األسد

  أجاز القنا والخوف خير من الود  لم تجزهم دار قوٍم مودةٌ إذا

  .أي أفضى به إىل االجتياز: أجازه

أي إذا عربوا بديار : إذا مل متكن هؤالء الغلمان املودة من االجتياز بديار قوم، أمكنهم منه القنا: يقول
إن حصولك على : أي: ا قهراً وغلبةً، واخلوف خري من الودقوم ليس بينهم مودة ومساملة، عربوا 

  .رهبوت خري من رغبوت: مرامك قهراً أشرف من وصولك إليه مساملةً ووداً، وهذا مثل قوهلم

 توفّر من بين الملوك على الجد  يحيدون عن هزل الملوك إلى الّذي

أي كثر فيه : ل، ويقصدون الذي توفرهؤالء الفتيان حييدون عن امللوك الذين هم أصحاب اهلز: يعين
  .اجلد، فرفضوا اهلازل وأقبلوا على اجلاد يعين ابن العميد

 بين أنياب األساود واألسد يسر  ومن يصحب اسم ابن العميد محمٍد

وال تتعرض . من سار بذكر اسم ابن العميد، أمكنه أن مير بني أنياب احليات، وخمالب األسود: يقول
  .وجر حممد بدالً من ابن العميد وجيوز نصبه على أن يكون بدالً من اسم. لعميدله، هيبةً البن ا

  ويعبر من أفواههن على درد  يمر من السم الوحي بعاجٍز

  .مجع األدرد، وهو الذي تساقطت أسنانه: والدرد. السريع: الوحي

األساود يعجز مسها أي أن : من صحب امسه يتخلص من السم الوحي، الذي يكون من احليات: يقول
  .عنه، فلم تضره، وأمسكت عنه أفواهها األسود، فلم تعمل فيه، فكأا ساقطة األسنان

  فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد  الربيع العيس من بركاته كفانا

قد صارت الدنيا كلها ربيعاً بربكاته فكفانا هذا الربيع أمر العيس، يف طلب العلف والكأل هلا، : يقول
فما سرنا من األرض إال صادفنا فيه املاء واملرعى، فجاءته هذه العيس من غري حداء حاد سوى 

  .الرعد
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  كرعن بسبٍت في إناٍء من الورد  ما استحين الماء يعرض نفسه إذا

 شبه ا - جلود تدبغ بالقرظ فتلني : السبت. استحيته واستحيت منه: عداه بنفسه يقال: استحني املاء
  .أي شربن: وكرعن. ل لرقتهامشافر اإلب

إنا كنا نسري بني رياض زاهرة، ومياه جارية، فإذا عرض املاء نفسه على اإلبل استحيت من : يقول
  .كثرة عروضه، وكرعت فيه مبشافر كأا السبت، يف إناء كأنه من الورد، لكثرة األزهار حوله

 ديخلنا جو هبطناه من رف فلم  كأنّا أرادت شكرنا األرض عنده

  .املتسع من األرض: اجلو

  .كأن األرض أرادت منا أن نشكرها عند املمدوح، فكل موضع نزلناه منها كان فيه رفدها: يقول

 نبغي الرغائب بالزهد وإتيانه  لنا مذهب العباد في ترك غيره

دنيا تركنا غريه من امللوك وأتيناه، نبغي أضعاف رفد غريه، كما أن الزهاد تركوا متاع ال: يقول
  .ليصلوا إىل نعيم األبد

  بأرجان حتّى ما يئسنا من الخلد  رجونا الّذي يرجونه في كّل جنٍّة

رجونا أن ننال بأرجان مجيع ما يرجوه الزهاد يف اجلنة من النعيم، حىت رجونا اخللود ومل نيئس : يقول
  .منه

  تعرض وحٍش خائفاٍت من الطّرد  تعرض للزوار أعناق خيله

  . مصدر طردت الصيد، إذا طلبته:الطرد

أن خيله تنظر إىل زواره نظراً شزراً خوفاً من أن يهبها هلم، فكأا وحش خافت من الطرد، : يعين
  .أي جانبها: أي توليهم عرضها: تعرض للزوار: وقوله. فتمد أعناقها إىل الصائد

  ورود قطاً صم تشايحن في ورد  نواصيها المنايا مشيحةً وتلقي

  .أي أسرعن وجددن يف الطريان: أي جمدة، وتشاحين: حةًمشي

    

  .املاء بعينه والورود إتيان املاء: والورد. أي ازدمحن: أي مزدمحة، وتشاحين: مشيحةً: وقيل

إن خيله تكره االنتقال عنه إىل زواره، وتسرع إىل املوت بني يديه، كما تسرع القطا إىل ورود : يقول
  .املاء
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أي ختتار . أسرع يف طرياا واقتحامها على املاء؛ ألا ال تسمع شيئاً يردها عنهجعلها صماً لتكون 
  .لقاء املوت بني يديه على انتقاهلا من عنده إىل زواره

  إليه، وينسبن السيوف إلى الهند  أفعال السيوف نفوسها وتنسب

هذه ضربة : ا تنسب إليه فيقالأن السيوف إمنا تعمل يف يده، فأفعاهل: يعين. اهلاء يف نفوسها لألفعال
  .سيوف هندية: عميدية، كما يقال

  أتى نسب أعلى من األب والجد  إذا الشّرفاء البيض متّوا بقتوه

  .أي خدمته: بقتوه. أي توصلوا: متوا. الكرام السادة: مجع شريف، والبيض: الشرفاء

ن انتمائهم إىل اآلباء واألجداد إذا انتمى الكرام السادة إىل خدمته، كان ذلك هلم أشرف م: يقول
  ! فالن خادم ابن العميد، خري له من النسب الشريف : فقوهلم. الشرفاء

 أرمدت أجفانه كثرة الرمد فما  فتى فاتت العدوى من النّاس عينه

  .أن يقرب البعري اجلرب إىل الصحيح فيصري جرباً مثله: العدوى

لكنه قد سار عن لؤمهم ومل تتعد إليه أخالقهم، فكأن ! كثرت العيوب يف الناس وعمهم اللؤم : يقول
  .عينه أبت أن تقبل عدوى عيوب الناس إليها

  .وضرب الرمد مثالً ملا ذكر العني

  فقد جّل أن يعدي بشيٍء وأن يعدي  خلقاً وخلقاً وموضعاً وخالفهم

عدي إليه منهم خالف الناس يف خلقه وخلقه وموضعه من الشرف، فال يلحقه فسادهم وال ي: يعين
  .شيء

  بمنشورة الرايات منصورة الجند  ألوان اللّيالي على العدى يغير

أي جيعل سواد الليل بياضاً، ويغريها عليهم حىت جيعلها كالنهار، جبيوش قد نشروا رايام : يغري
  .ونصرت جنودهم

لنريان اليت ألقاها يف ديار هو أن يقلب سوادها بربيق سيوفهم إىل ضوء النهار أو با: وتغيريهم الليايل
  .عدوهم

  كتائب ال يردي الصباح كما تردى  ارتقبوا صبحاً رأوا قبل ضوئه إذا
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  .ضرب من السري السريع: الرديان

أن األعداء إذا نظروا الصبح، رأوا كتائبه تسبق الصبح، فهي تردى يف السري أسرع ما يردى : يعين
  .الصباح

   يحتمى منها بغوٍر وال نجدوال  ال تتّقي بطليعٍة ومبثوثةً

  .ورأوا خيالً مبثوثة ال يقدر أن يعتصم منها بطليعة من الطالئع، وال يف مكان عال وال منخفض: يعين

  من الكثر غاٍن بالعبيد عن الحشد  يغضن إذا عدن في متفاقٍد

  .أي يفقد بعضهم بعضاً لكثرم: يف متفاقد. أي خيتفني ويغللن: يغضن

  .ك إذا عدن من حيث توجهن، غاضت يف جيشك كما يغيض النهر يف البحرأن خيل: يعين

أي دخلت يف الرأس، مث بني أنه مستغن بكثرة : غارت عينه: ومنه قوهلم. يغرن أي يدخلن فيه: وروى
  .عبيده الذين هم ملكه، عن اجلند واحلشد

  فهن عليه كالطّرائق في البرد  حثت كّل أرٍض تربةً في غباره

و كثري الغزوات، يغزو سائر األرضني، فلكل أرض تربة يف غباره خمتلفة األلوان، فإذا مر ه: يقول
عسكره بأرض سوداء أو محراء أو غرباء عاله لون كل تربة من األرضني، فهو عليه كالطرائق 

  .املخططة على الربد

  !فهذا، وإالّ فالهدى ذا، فما المهدي ؟  يكن المهدي من بان هديه فإن

 إن كان املهدي الذي ينتظر، من بان هديه وانتشر عدله، فهذا هو ذلك املهدي؛ لظهور طريقته :يقول
  !.وعدله، وإن مل يكن كذلك، فسرية هذا املمدوح هي اهلدى فما معىن قولنا املهدي بعد هذا 

  ويخدع عما في يديه من النّقد  هذا الزمان بذا الوعد يعلّلنا

  .اهلاء يف يديه للزمان

إن الزمان يعد خبروج املهدي بعد ابن العميد، فكأن الزمان خيدعنا عن هذا احلاصل ومينينا : ليقو
  .بالغائب

  !أم الرشد شيء غائب ليس بالرشد ؟  الخير شيء ليس بالخير غائب هل

  .هل اخلري شيء غائب، ليس باخلري احلاضر، وكذلك يف الرشد: تقديره

، غري هذا اخلري والرشد اللذين نشاهدمها اآلن، حىت ندع هذا هل هنا خري ورشد غائبان: يقول
  .احلاضر للغائب الذي ال حقيقة له، فكذلك ال نترك املهدي احلاضر للغائب املنتظر
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  وأشجع ذي قلٍب وأرحم ذي كبد  أأحزم ذي لب وأكرم ذي يٍد

    

أحزم الناس، وأكرم الناس، وأشجع يا : تفخيماً أو تقريراً ملناقيه فكأنه قال: اهلمزة للنداء، وأكرم
  .الناس، وأرحم الناس

  على المنبر العالي أو الفرس النّهد  معتم جلوساً وركبةً وأحسن

  .املشرف: الفرس النهد

يا أحسن من يلبس العمامة يف حال ما جيلس على املنرب العايل عند اخلطبة، على ما جرت به : يقول
سرير امللك، ويا أحسن من يلبس العمامة يف ركوبه : أراد باملنرب: لعادة امللوك يف صدر اإلسالم، وقي

  .على الفرس

  فلما حمدنا لم تدمنا على الحمد  األيام بالجمع بيننا تفضلت

يا أيها املوصوف باخلصال املذكورة، إن األيام ابتدأتين باإلحسان، فجمعت بيننا، فلما محدناها : يقول
أي كنت حتب : وجعل احلمد منهما مجيعاً! ل أذنت يف انصرايف عنك مل تدمنا على هذا احلمد، ب

االجتماع معي، كما كنت أحبه، فلكل واحد منا محد األيام على اجتماعه مع صاحبه، وهذا تعظيم 
  .منه ألمر نفسه كما هو تعظيم للممدوح

  جمالك والعلم المبرح والمجد  :جعلن وداعي واحداً لثالثٍة

  .مجالك، وعلمك، وجمدك: داعي وداعاً واحداً، أودع به ثالثة أشياء يف وقت واحدأي جعلن األيام و

  .والعلم املربح أي الزائد على سائر العلوم: وقوله

 يعيرني أهلي بإدراكها وحدي  وقد كنت أدركت المنى غير أنّني

  . إليهم ألشاركهمأدركت املىن بلقائك، غري أن أهلي يعريوين إذا مل أشاركهم فيما نلته، فأرجع: أي

  أرى بعده من ال يرى مثله بعدي  شريٍك في السرور بمصبحي وكّل

  .ويف مثله البن العميد. واهلاء يف بعده راجعة إىل كل شريك. اإلصباح: املصبح

كل من شاركين من أهلي يف السرور مبصبحي عندهم، فإين إذا فارقته رأيت بعده، وال يرى : يقول
ين أعتاض عن فراقه ملكاً يغنيين وال يعتاض هو من فراقي أحداً، فال أمنعه السرور مثله إذا فارقين، فإ

  .مبا أستفيده

  .كأنه يشري إىل أنه يرجع إليه
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  أخلّف قلبي عند من فضله عندي  لي بقلٍب إن رحلت فإنّني فجد

  .هب يل قلباً أرحتل به عنك، فإين أترك قليب عندك، من فضلك الذي عندي: أي

  لقلت أصابت غير مذمومة العهد  ت نفسي إليك حياتهافارق فلو

لو فارقت نفسي احلياة وآثرتك عليها لصوبت رأيها يف اختيارك وما ذممت عهدها يف هذه : أي
  .املفارقة

  العضديات

وجه أبو شجاع عضد الدولة بن ركن الدولة يف طلب املتنيب، ومل ميكن األستاذ الرئيس خمالفته، 
  .املتنيب ميدحه بشرياز، وهي أول ما قال فيه سنة أربع ومخسني وثالث مئةفحمله مكرما فقال 

  لمن نأت والبديل ذكراها  أوه بديٌل من قولتي واها

  .كلمة تستعمل للتعجب: واها. أوه تأوه، وهي كلمة تستعمل على وجه التوجع

ا، فأنا اليوم تأملي اآلن بديل من تعجب كان لوصل من نأت عين، وصار ذكراها بدل منه: يقول
  .أتوجع من فراقها، بعد أن كنت أتلذذ بوصاهلا

فقوليت مبتدأ وأوه يف موضع نصب بقوليت وبديل خرب . قويل أوه بدل من قويل واها: وتقدير البيت
  .ضريب زيداً بدل من ضريب عمراً: املبتدأ، وواها يف موضع نصب بقوليت وهذا كما نقول

  هاً وأوه مرآهاوأصل وا  من أالّ أرى محاسنها أوه

أنا أتوجع من أجل أين أرى حماسنها بعد ما كنت أتعجب بوصاهلا، وأصل استحساين، لوصلها : يقول
  .فيما تقدم: يعين. أي رؤيتها: فيما تقدم، وتوجعي اآلن على فقدها إمنا هو مرآها

  .لوال أين رأيتها مل أتعجب من حسنها، ومل أتلهف على فراقها: أي

  تبصر في ناظري محياها  لوت بهاطالما خ شاميةٌ

  .الوجه: احمليا

هي شامية، وهي اليت طالت اخللوة بيين وبينها، فكانت ترى يف ناظر . اليت أتوجع من فراقها: يقول
  .عيين وجهها لقرا مين

 قبلت به فاها وإنّما  فقبلت ناظري تغالطني
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عني كاملرآة إذا قابله شيء انطبعت صورته أن ناظر ال: يعين. أي فقبلت من ناظري فاها: به أي فيه
  .فيه

إا رأت شكل فمها يف ناظري، فغالطتين أا تقبل عيين، وإمنا قبلت شكل فمها، الذي رأته يف : يقول
  .ناظري

  وليته ال يزال مأواها  فليتها ال تزال آويةٌ

  .اهلاء يف ليتها للمحبوبة ويف ليته للناظر

    

مل تزل حالةً يف ناظري، وليت ناظري مل يزل حمال هلا، وهذا التمين يرجع إىل ليت هذه احملبوبة : يقول
ليتها مل تفارقين ومل تزل قريبة مين، : معىن القرب؛ ألا ال حتل يف ناظره إال عند القرب، فكأنه يقول

  .تنظر فمها يف سواد عيين

: ه ذهاباً إىل املعىن، كأنه قالال تزال آويه اهلاء للناظر، وذكر اآلوى وإن كان من حقه آويت: وروى

  .ليتها مل تزل إنساناً أو شخصاً آويه

 إالّ فؤاداً دهته عيناها  كّل جريٍح ترجى سالمته

  .أي أصابته بداهيٍة: دهته

كل جمروح ترجى سالمته واندماله من جرحه، إال قلباً جرحته عينا هذه املرأة، فإن برأه ال : يقول
  .يرجى أبداً

  من مطٍر برقه ثناياها  ما ابتسمتخدي كلّ تبّل

كلما ضحكت من شكواي إليها بكيت استعظاماً هلا، فكأن ضحكها سبب جريان دمعي على : يقول
  .خدي، وملا جعل دمعه مطراً، جعل ملع ثناياها برق ذلك املطر

فته أراد إذا ابتسمت فظهرت ثناياها، بكيت شوقاً إىل تقبيلها، فبلت دموعي خدي من مطر ص: وقيل
  .ما ذكرنا

  .أراد إذا ابتسمت أبكتين حبسن مبسمها، تنغيصي مبفارقتها، إذ ذلك مما ينغص الوصل: وقيل

  .أراد ابتسامها يف حال اهلجر احلاصل: وقيل

  .أراد حقيقة ذلك، وهو ما يرشف من فيها، فريقها يبل خديه، وهو مطر برقه ثناياها: وقيل
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  .ا قبلته بلت بريقها خده، وكثر حىت صار كاملطرإنه أراد أا كانت تقبله، فكلم: وقيل

  .أراد أا كانت تضحك من حمبته فتربق يف وجهه: وقيل

 في المدام أفواها جعلته  ما نفضت في يدي غدائرها

  .وهو مفعول نفضت وفاعله غدائرها. ما مبعىن الذي

 اخلمرة، وطيبت جعلت ما نفضت غدائرها من بقايا طيبها يف يدي أخالطا من الطيب يف: يقول
  .اخلمرة به

  على حساٍن ولسن أشباها  بلٍد تضرب الحجال به في

خلوت ا يف بلد، أو هذه يف بلد تستتر فيه النساء احلسان باحلجال، غري أن أولئك احلسان : يقول
  .لسن يشبهنها يف احلسن؛ ألا تفوقهن يف حسنها

  .دة حبسن ال يشاركها فيه غريهاأراد وصفهن باحلسن، وأن كل واحدة منهن متفر: وقيل

  .أراد أن ال يشبهن غريهن من النساء يف احلسن، بل هن أحسن من غريهن من احلسان: وقيل

  وهن در فذبن أمواها  والحمول سائرةٌ لقيننا

  .اإلبل اليت عليها اهلوادج: احلمول بالفتح

بل، بكني جزعاً من الفراق، فذبن هن يف صفاء بشران كالدر، فلما لقيننا يوم سارت اإل: يقول
  .وجرين دموعاً، هي كبشران يف الصفاء، ونصب أمواها على التمييز وهي مجع ماء يف القلة

  إياكم وإياها: تقول  كّل مهاٍة كأن مقلتها

  .واملهاة البلورة. البقرة الوحشية: املهاة

احذروا : ن مقلتها حتذر الناس فتقولكل واحدة منهن كأا مهاة يف حسنها ويف عيوا، فكأ: يقول
  .صيدها إياكم

 لسان المحب سماها إذا  فيهن من تقطر السيوف دماً

يف هؤالء النساء امرأة تسفك سيوف قومها دم من حيبها، عند تسميته إياها لعزم ومحيتهم، : يقول
  .وأراد ا حمبوبته

ا اليت هي السيوف، وتريق دمك بعيوا، مىت معناه أن يف هؤالء النساء امرأة تقتلك جبفو: وقيل
  .ذكرت أنك حتبها

 نفٍس تحب منشاها وكّل  أحب حمصاً إلى خناصرٍة
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محص وخناصرة؛ ألن منشاي كان فيهما، وكل إنسان : أحب ما بني هذين املوضعني اللذين مها: يقول
  .حيب وطنه الذي نشأ به

 مياهاوثغري على ح نان  حيث التقى خدها وتفّاح لب

واهلاء يف خدها للمحبوبة ويف محياها للناحية اليت بني محص . اخلمرة، وهي أيضاً سورا: احلميا
  .وخناصرة

إين أحب هذا املكان ألين مجعت فيه بني خد احملبوبة أقبلها، وبني تفاح لبنان أتنقل به وبني : يقول
  .جبل لبنان: جبل بالشم، يقال له: ولبنان. شرب اخلمر أتلذذ ا، والكل متقارب طيباً وطعماً

  شتوت بالصحصحان مشتاها  وصفت فيها مصيف باديٍة

واهلاء يف فيها للمواضع اليت بني . املكان املتسع: وهو يف اللغة. موضع بقرب دمشق: الصحصحان هنا
  .محص وخناصرة، ويف مشتاها للبادية

 باخلروج إىل البادية وأقمت الشتاء أي على رسم العرب: صفت يف هذه املواضع مصيف بادية: يقول
  .اليت هي مشىت أهل البادية: بالصحصحان

 ذكرت حلّةٌ غزوناها أو  إن أعشبت روضةٌ رعيناها

  .مجاعة بيوت العرب، يرتلون يف مكان واحد: احللة

    

صفت وشتوت على هذه احلال، وكنا أهل عز ومنعة، فكلما مسعنا بروضة كثرية العشب : يقول
  .ها، ورعينا إبلنا فيها، وإذا علمنا حبلة غزوناها وأغرنا عليها واغتنمنا أمواهلاقصدنا إلي

  صدنا بأخرى الجياد أوالها  عرضت عانةٌ مفزعةٌ أو

  .أي مسرعة، ألا إذا فزعت أسرعت يف العدو: ومفزعةً. قطعة من محر الوحش: العانة

اليت تكون : نا بأخرى اجلياد أي بأردئهاكنا يف تلك الناحية إذا عرضت عانة من احلمري صد: يقول
  .وهي السوابق منها: متأخرةً عن صواحبها يف اجلودة، أوىل محري الوحش

  تكوس بين الشّروب عقراها  عبرت هجمةٌ بنا تركت أو

أي متشي على : وتكوس. ما بني األربعني إىل املئة: قال األصمعي. القطعة العظيمة من اإلبل: اهلجمة
  .مجع عقري: والعقري. مجع شارب: مجع شرب والشرب: والشروب. عندما عقرناهاثالث قوائم 

  .إذا عربت بنا قطعة من اإلبل عقرنا األدبار، فتكوس بني الشاربني: يقول
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  تجر طولى القنا وقصراها  مطرودةٌ وطاردةٌ والخيل

تأنيث : والطوىل. ة عليناأي مل تنفك غارة، ومطاردة، فتارةً لنا وتار: واخليل مطرودة وطاردة: قوله
  .تأنيث األقصر: والقصرى: األطول

  ينظرها الدهر بعد قتالها  قتلها الكماة وال يعجبها

  .يؤخرها: ينظرها

  .يعجب اخليل قتلها الكماة، مث ال تلبث أن تقتل بعدها طلباً للثأر: يقول

  .أراد باخليل أصحاا: وقيل

: أي.  ذلك، وهي بعد ذلك ال ميهلها الدهر بعد من قتلتأا إذا قتلت أعداءها أعجبها: واملعىن

  .أصحاب اخليل، ألن العاقبة إىل الفناء

  وسرت حتّى رأيت موالها  رأيت الملوك قاطبةً وقد

  .رأيت امللوك كلهم، واآلن رأيت عضد الدولة الذي هو سيد امللوك: يقول

  ! أترى حنن يف اجلملة ؟: بلغين أن سيف الدولة قال ملا مسع هذا البيت: قال ابن جين

  يأمرها فيهم وينهاها  ومن مناياهم براحته

أي ميلك ! فهو مىت شاء يأمر ملك املوت يف امللوك وينهاه عنهم ! إن املوت حتت يده وطاعته : يقول
  .أرواح امللوك إن شاء أهلكهم وإن شاء أمهلهم

 فنّاخسرو شهنشاها دولة  أبا شجاٍع بفارٍس عضد ال

أبو شجاع : أنه منادي قال: وصاف، والكنية، واالسم، نصب بدالً من موالها ومن روىهذه األ
  .لقيته بفارس: أي. كنيته، وشهنشاه لقبه، وفناخسرو امسه، وفارس مقره

 لذّةً ذكرناها وإنّما  أسامياً لم تزده معرفةً

  .أي ذكرت أساميا. نصب أسامياً بفعل مضمر

دة معرفة ا، إذ هو بذاته وصفاته مشهورة، وإمنا ذكرناها التذاذاً مل أذكر هذه األسامى لزيا: يقول
  .بذكرها

  كما تقود السحاب عظماها  مستحسن الكالم لنا تقود
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  .واهلاء للسحاب وتقود فاعله ضمري األسامى. عظماها أي معظمها

كما يقود إن أساميه املذكورة، ومساعيه املشهورة، تقود لنا مستحسن الكالم يف مدحه، : يقول
  : وهذا كقول اآلخر. السحاب بعضه بعضاً وينضم إىل معظمه

 المؤمنين تجد مقاال أمير  إذا امتنع الكالم عليك فامدح

 أمواله وأسناها أنفس  النّفيس الّذي مواهبه هو

وروى عن عبد الصمد . هو كرمي شريف اخلطر، فال يهب إال أنفس أمواله، وأكرم ذخائره: يقول
د الدولة أنه أمر أليب الطيب بألف دينار عدداً، وزن سبع مئة، فلما أنشد هذا البيت أحد خزان عض

  .تقدم إيل بأن أبدهلا بألف وازنة

  لم يرضها أن تراه يرضاها  فطنت خيله لنائله لو

إذا رضى فرساً، وهبه لقاصده، فلو فطنت خيله هلذا الرضا منه، مل يسرها أن تراه راضياً ا؛ : يقول
  .إذا رضيها وهبها، وهي ال حتب االنتقال عنهألنه 

 انتشى خلّةً تالفاها إذا  ال تجد الخمر في مكارمه

  .خلةً نصب بتجد

  .إن اخلمر ال جتد يف أخالقه الكرمية خلالً قبل السكر، حىت إذا شرا تالفته وأزالته: يقول

  فتسقط الراح دون أدناها  الراح أريحيته تصاحب

  .تزاز للكرمااله: األرحيية

  .إن أرحييته زه للكرم وتعينها الراح، غري أن أدىن تأثري أرحييته، يزيد على أثر فعل الراح فيه: يقول

  ثم يزيل السرور عقباها  تسر طرباته كرائنه

  .مجع كرينة، وهي اجلارية العوادة، واهلاء يف عقباها للطربات: الكرائن

    

ته، وهب هلن، فسررن مبا وصل إليهن، مث ال يلبثن أن يهبهن لبعض إذا غنت له الكرائن وأطرب: يقول
  .جلسائه، ألن مملوكات له، فيزيل سرورهن، فأول الطربات سرهن، وآخرها غمهن

  قاطعٍة زيرها ومثناها  موهوبٍة مولولٍة بكّل

 لزواهلا عن الزير واملثىن من أوتار العود، أي يزيل عقيب الطربات سرور قيانه بكل موهوبة باكية؛
  .ملكه، قاطعةً أوتار عودها جزعاً
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  من جود كفّ األمير يغشاها  تعوم عوم القذاة في زبٍد

  .أي يف عطاء جم كالبحر املزبد: يف زبد

واهلاء يف . أنه يهبها مع ذخائر أمواله وتغمرها عطاياه، فهي تتقلب فيها، كالقذاة يف البحر: يعين
  .يغشاها للموهوبة

  إشراق ألفاظه بمعناها  رتهتيجانه بغ تشرق

  : ينظر إىل قول اآلخر. غرة وجهه تزين تيجانه كما تزين معاين كالمه ألفاظه: يقول

 لها نحر يزين بالعقد ولكن  ومازانها العقد الّذي فوق نحرها

 تستقّل دنياها ونفسه  له شرقها ومغربها دان

  .اهلاء يف شرقها ومغرا لألرض ويف دنياها للنفس

  .ملك األرض شرقها وغرا، ونفسه تستقل له ذلك: يقول

عت في فؤاده همممان إحداها  تجمملء فؤاد الز  

جعل للزمان فؤاداً . فضالً عن سائر مهمه! قد اجتمعت يف قلبه مهم، واحدة منها متأل الدهر : يقول
  .يف فؤاده مهم: ليجانس قوله

  ن أبداهاأوسع من ذا الزما  أتى حظّها بأزمنٍة فإن

  .اهلاء يف حظها وأبداها للهمم

  .أي أظهرها: أبداها. إن كان لتلك اهلمم اليت يف قلبه حظ، فأتى بزمان آخر يسعها: يقول

  .يف نفسه مهم يضيق الزمان بواحدة منها، فلو وجد أزمنةً أوسع من هذا الزمان تسعها ألبداها: يعين

 اأحياؤها بموتاه تعثر  وصارت الفيلقان واحدةً

. أهل هذا الزمان وأهل األزمنة املتقدمة: اجليشان، وأنث على معىن اجلماعة، وأراد بالفيلقني: الفيلقان

  .األحياء واألموات: أي

إن أتى حظ بأزمنة تسعها أبداها، وأعاد من سلف من األمم وامللوك، وأدخلهم يف طاعته، : يقول
وهذا تفسري للهمم . وتعثر األحياء باألموات. وصار عسكر األحياء واألموات واحداً يف االنقياد له

  .اليت جتمعت يف فؤاده

 تسجد أقماره ألبهاها  ودارت النّيرات في فلٍك
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لو أظهر تلك اهلمم خلضعت له ملوك الدنيا : يعين. اهلاء يف أاها لألقمار، وجيوز أن تكون للنريات
جعل سلطانه فلكاً . وهو الشمسواجتمعت، كلهم يف وقت واحد، فتسجد أقمار الفلك ألاها 

  .يشتمل على األرض وملوكها، كما يشتمل الفلك على العامل، وجعل امللوك أقماراً وهو مشساً

 عليه الوغى وخيالها مثنى  الفارس المتّقي السالح به ال

املتقي بفتح : وروى. واهلاء للوغى؛ ألنه يف معىن احلرب. خيالها أي عسكراها، وهي تثنية اخليل
  .عسكره وعسكر العدو: أي. لقاف، أي يتقي به من أثر السالح، وتثين عليه احلرب وعسكراهاا

  في الحرب آثارها عرفناها  أنكرت من حيائها يده لو

  .اهلاء يف حيائها وآثارها لليد ويف عرفناها لآلثار

 ال يقدر أن يفعل لو أنكرت يده من فرط حيائها آثارها يف احلرب؛ لعلمنا أنه فعله، ألن أحداً: يقول
  .مثل فعله

  وناقع الموت بعض سيماها  وكيف تخفي الّتي زيادتها

  .اسم ملا حتمله اليد، زائداً على ما جرت عادا حبمله: زيادة اليد

: واملوت الناقع. واهلاء يف زيادا لليد ويف سيماها للزيادة. اليت ترجع لآلثار. السوط: الزيادة: وقيل

  .ثابتال: وقيل. السريع

وما تفعله بزيادا هو املوت الناقع، وهو عالمة من عالمات زيادة يده، ! كيف ختفي آثار يده ؟: يقول
  !.فإذا ضربت بالسيف كيف خيفي آثارها ؟

وأبنائها وما تاها نيا  الواسع العذر أن يتيه على الد 

  .أي مل يته: ما للنفي وتاه فعل

 له يف ذلك أوسع عذر، ألنه ملكها وأهلها، وهو مع ذلك مل يته لو تاه على الدنيا وأهلها، كان: يقول
  .تواضعاً منه

  لما عدت نفسه سجاياها  كفر العالمون نعمته لو

ملا : وقوله. هو ينعم على اخللق عامةً، فلو جحد اخللق نعمه عليهم ما ترك عادته يف اجلود: يقول
  .أي ما جتاوزت نفسه عادا يف اجلود: عدت

 عندهم وال جاها منفعةً   تبتغي بما صنعتكالشّمس ال
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ألا تشرق بطبعها، وال تريد من الناس شكراً وال أجراً من : هو يف مشول نعمته كالشمس أي: يقول
  .منفعة أو جاه، فكما ال يتصورون فيها ذلك فكذلك حاله

 إليه تكن حدياها والجأ  وّل السالطين من توالّها

  .واهلاء ترجع إىل السالطني. ونظرياً هلاأي متحدياً للسالطني، 

دع السالطني مع من توالهم، وانضم إليه تصر من مجلتهم، واهلاء ترجع إىل عضد الدولة، : يقول
  .خاطب ذا نفسه أو صاحبه. تكن نظري السالطني ومبارياً هلم ومتطاوالً عليهم

  غير أميٍر وإن بها باهي  تغرنّك اإلمارة في وال

  .ا لإلمارة وباهي فاعل من البهاءاهلاء يف 

دع السالطني وال تغتر مبا تراه من مباهام باإلمارة، فليس األمري يف احلقيقة إال من هو بالصفة : يقول
  .املذكورة

  قد فغم الخافقين رياها  الملك رب مملكٍة فإنّما

  .واهلاء للمملكة. بةوالريا كل شيء رائحته طي. فغمتة رائحة الطيب، إذا مألت منخره: يقال

  .ليس األمري إال من مألت مملكته، رائحتها بني املغرب واملشرق: يقول

سلم العدى عنده كهيجاها  والوجوه عابسةٌ مبتسم  

امللك من حيتقر أعداءه وال حيتفل م، فسلمهم وحرم عنده سواء ويكون مبتسماً يف احلرب : يقول
  . حرج، وليس ذلك إال عند عضد الدولةعند عبوس الشجعان، ال يدخله قلق وال

  وعبده كالموحد الّالها  كالعابدين آلهةً النّاس

أن امللك يف احلقيقة هو املمدوح، فعبده على بصرية وصواب، كمن يوحد اهللا تعاىل، وعبد غريه : يعين
  .من امللوك على باطل وضاللة كمن يعبد األصنام، اليت ال تنفع وال تضر

ن رجا غريه كان ضاالً عن الصواب، بعيداً عن الرشد، كمن يعبد غري اهللا تعاىل، ومن معناه م: وقيل
. وقف رجاؤه عليه كان مظفراً منصوراً متبعاً للصواب والرشد، كمن يوحد اهللا تعاىل ويتبع احلق

  .واملعنيان متقاربان

  :كر شعب بوان في طريقهأبا الفوارس، وأبا دلف، ويذ: وقال أيضاً يمدحه في هذا الشهر، ويمدح ابنيه

 الربيع من الزمان بمنزلة  مغاني الشّعب طيباً في المغاني



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        959

شعب بوان، وهو يف أرض فارس، شعب بني جبلني طوله أربعة فراسخ، كله شجر : املراد بالشعب
وكرم، وال تقع فيه الشمس على األرض اللتفاف أشجاره وطيباً نصب على املفعول له، أو على 

  .التمييز

  .فضل هذه املغاين يف طيبها، كفضل الربيع على سائر األزمان يف الطيب: يقول

فيها ولكن غريب الوجه واليد واللّسان  الفتى العربي  

  .نفسه: أراد بالفىت العريب

يعين أن : وغريب اليد. وغريب اللسان؛ ال يفهم كالمه. أنا غريب الوجه فيها؛ ألنه ال يعرف: يقول
  .ذكره ابن جين. رمح، وسالح من بالشعب احلربة وحنوهاسالحه السيف وال

أي ليس للعجم سخاء : إن خطه عريب مثل لسانه، فهو أيضاً غريب وقيل غريب النعمة: وقال غريه
  .العرب

 لسار بترجمان سليمان  مالعب جنٍّة لو سار فيها

روم، فتسمع أصوام وال هذه املغاين مالعب اجلن؛ ألم ال يظهرون؛ اللتفاف األشجار والك: يقول
  .فشبههم باجلن من هذا الوجه. ترى أشخاصهم

لو سار فيها سليمان، مع علمه مبنطق الطري وسائر : مث قال. شبههم باجلن؛ لغموض لغتهم: وقيل
  .األلسن، الحتاج إىل الترمجان

  خشيت وإن كرمن من الحران  طبت فرساننا والخيل حتّى

 فرساننا وخيلنا لطيبها، فلم تربح منها حىت خشيت عليها احلران، أي استمالت مغاين الشعب: طبت
  .عيب يف اخليل، وهو أن تقف وال تنبعث: واحلران. وإن كانت كرمية

  على أعرافها مثل الجمان  تنفض األغصان فيها غدونا

  .اللؤلؤ الصغار: اجلمان

لى أعراف اخليل، فينتظم سرنا من الشعب بكرةً، وكان الندى يسقط من أوراق األشجار ع: يقول
  .عليها مثل اجلمان

  .أراد ما يقع على أعراف اخليل عند نفض األغصان يف خللها من ضوء الشمس: وقيل

أراد أن األغصان كان عليها من الورد واليامسني، فشبهه عند تساقطه على أعراف اخليل : وقيل
  .باللؤلؤ
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  انيوجئن من الضياء بما كف  وقد حجبن الحر عنّي فسرت

حجبت األغصان عين حر الشمس، وجاءت األغصان من ضوئها يف خلل األوراق مبا حنتاج : يقول
  .إليه ونكتفي به

 تفر من البنان دنانيراً  وألقى الشّرق منها في ثيابي

  .الشمس، واهلاء يف منها لألغصان: الشرق

    

ورة كالدنانري، غري أا كانت تفر إن ضوء الشمس يقع على ثيابنا من خال ل األوراق قطعاً مد: يقول
  .يعين أن البنان إذا شاء أن يقبض عليها صارت على ظهر اليد، فكأا فارة من البنان: من البنان

  .ألقرا يف يدك: أن امللك عضد الدولة ملا أنشده هذا البيت قال: وحكى

  بأشربٍة وقفن بال أواني  ثمر تشير إليك منه لها

  .مجع إناء: ، واآلنيةمجع آنية: األواين

هلذه األغصان واألشجار مثر من عنب وغريه، كأنه لرقته وصفائه يشري إليك بأشربة واقفة بغري : يقول
  .شبهها يف صفائها بالشراب. أوان

صليل الحلي في أيدي الغواني  يصّل بها حصاها وأمواه  

احللي كاألسورة وحنوها يف أيدي ذا املكان مياه شديدة اجلري، فكأن صليل حصاها، كصليل : يقول
شبه اجلداول مبعاصم اجلواري الناعمة، وصوت جرياا على احلصا بصوت احللي يف . النساء احلسان

  .معاصمهن

 الثّرد صيني الجفان لبيق  ولو كانت دمشق ثنى عناني

اسم كان ضمري فاعل ثىن و: ولبيق. الثريد: والثرد. اللطيف املزين احملسن: الثريد اللبيق واملليق
  .املغاين

لو كانت دمشق يف طيبها، لثىن عناين عنها وجذبين هذا املمدوح، الذي ثرده مليقة، وجفانه : يقول
  .صينية

 النّيران ندى الدخان به  يلنجوجي ما رفعت لضيٍف
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اء يلنجوجي منسوب إىل اليلنجوج، وهو العود الذي يتبخر به والتاء يف رفعت تعود إىل النريان، واهل
والثرد املليقة تطبخ ذه النار، . إن النار اليت يوقدوها لألضياف إمنا توقد بالعود: يف به إىل ما يقول

  .ودخاا دخان الند

  ويرحل منه عن قلٍب جبان  به على قلٍب شجاٍع يحّل

إذا حل به أضيافه سر برتوهلم، وقويت نفسه، فلقيهم بقلب شجاع، وإذا رحلوا عنه اغتم : يعين
  .وضعف قلبه كقلب اجلبان

الضيف، فإذا رأى داره ورآه يف غاية احلسن : أراد أن ضيفه يرتل به وهو شجاع يعين: وقيل
  .واللطف، ازداد يف العيش رغبة، فيجنب

 إلى النّوبندجان يشيعني  منازل لم يزل منها خياٌل

  .النوبندجان بلدة

  .ا، بل يشيعين حىت وصلت إىل النوبندجانمنازل ال يفارقين خياهلا، حلسنه: يقول هذه املغاين

  .معناه أن لدمشق منازل مل يزل خياهلا يشيعين حىت وصلت إىل النوبندجان فسلوت عنها: وقيل

  .مدينة قريبة من شعب بوان يف طريق شرياز إذا ارحتلت منها نزلت بالشعب: والنوبندجان

 أجابته أغاني القيان  إذا غنّى الحمام الورق فيها

  .إذا تغنت احلمام يف هذه املغاين على أشجارها، أجابتها القيان بغنائهن: يعين

  .وفيها جيوز أن يرجع إىل مغاين الشعب، وأن يرجع إىل دمشق

 غنّى وناح إلى البيان إذا  ومن بالشّعب أحوج من حماٍم

 بل غناؤهم أهل الشعب عجم األعاجم فال أفهم غناءهم كما ال أفهم غناء احلمام، فهما سواء: يقول
  .أحوج إىل البيان من غناء احلمام

 متباعدان وموصوفاهما  وقد يتقارب الوصفان جداً

أهل الشعب واحلمام، وإن كانا متباعدين يف األشخاص، الختصاصهم باإلنسانية دوا، إال أن : يقول
  .أوصافهما يف االستعجام متقاربة جداً

  !ى الطّعان ؟أعن هذا يسار إل  :بشعب بواٍن حصاني يقول

تترك مثل هذا املكان يف طيبه وحسنه وتؤثر لقاء : ملاً رحلت من شعب بوان عاتبين فرسي وقال: يقول
  ! األقران ومباشرة الطعان ؟
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  وعلّمكم مفارقة الجنان  آدم سن المعاصي أبوكم

 اجلنة وخرج إىل إن مفارقة اجلنان صار موروثاً لكم عن أبيكم آدم، فإنه أول من ترك: قال يل فرسي
  .الدنيا

  سلوت عن العباد وذا المكان  :إذا رأيت أبا شجاٍع فقلت

إذا لقيت عضد الدولة علمت صواب رأيي، ونسيت هذا املكان وسلوت عن مجيع : يعين قلت لفرسي
  .العباد، ملا ترى من إحسانه وكرمه

نيا طريقٌ فإنإلى من ماله في النّاس ثان  النّاس والد  

إن الدنيا ومجيع أهلها طريق إىل هذا املمدوح، يعربهم حىت ينتهي إليه، فإنه الغاية اليت ليس : يقول
  .وراءها مطلب، وليس له ثان يف الناس

 كتعليم الطّراد بال سنان  له علّمت نفسي القول فيهم

  .الكناية يف فيهم للناس

حه إذا وصلت إليه، كما يتعلم إمنا مدحت امللوك وسائر الناس ألمترن باملدح، وأصلح ملد: يقول
  .الفارس الطراد بالرمح الذي ال سنان عليه

 لغير ذي عضٍد يدان وليس  بعضد الدولة امتنعت وعزت

    

الذي هو أبو شجاع، ولو مل يكن هلا : الدولة إمنا امتنعت على أعدائها وعز سلطاا، بعضدها: يقول
  .عضد مل يكن هلا يدان

 حظٌّ من السمر اللّدان وال  واضيوال قبض على البيض الم

من مل يكن له عضد، مل ميكنه القبض على السيوف، : يعين. مجع لدن، وهو الرمح اللني: اللدان
  .والطعن بالرماح، ألن قوام اجلميع بالعضد

  ليوم الحرب بكٍر أو عوان  بمفزع األعضاء منها دعته

  .أي مسته: لليد، ودعته: لة، وقيلواهلاء يف منها للدو. أي الدولة دعت عضدها: دعته

ملا كانت الدولة : أن الدولة مست أبا شجاع عضدها، وهو مفزع األعضاء وبه قوامها يعين: يعين
  .تفزع إليه يف حروا كذلك تفزع اليد إىل عضدها، فلهذا مسته عضد الدولة

  وال يكنى كفنّا خسر كان  يسمى كفنّا خسر مسٍم فما
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، وال يدركه أحد يف الدنيا باسم وال كنية، وال أحد يشبهه يف ملكه وسلطانه أن ليس له نظري: يعين
  .وال يف عدله إىل الناس وإحسانه

وال اإلخبار عنه وال العيان  وال تحصى فضائله بظن  

  .وروى فواضله أي عطاياه

شاهدة ال حييطان ال حييط الظن مع سعته بأوصافه اجلميلة، وعطاياه اجلزيلة، وكذا األخبار وامل: يقول
  .ا

 أبي شجاٍع من أمان وأرض  أروض النّاس من ترٍب وخوٍف

  .مجع أرض قياسا، وليس مبسموع: أروض

ممالك غريه من امللوك مضطربة غري آمنة فكأا خملوقة من اخلوف، كما أا خملوقة من التراب، : يقول
ر أحد أن يعيث يف بالده، فكأا خملوقة ملا كان اخلوف ال يفارقها وأرض املمدوح ساملة آمنة، ال يقد

  .من األمان

وارم كّل جاني  على اللّصوص لكّل تجٍر يذمويضمن للص  

يعقد الذمة للتجار على اللصوص فيحرمهم ا عليهم، : أي. حيرمهم: وقيل. أي جيعلهم يف ذمامه: يذم
  .ويضمن لسيوفه أن يقتل ا كل جان

  إلى المحاني والرعانيدفعن   طلبت ودائعهم ثقاٍت إذا

  .مجع رعن، وهو أنف اجلبل: والرعان. مجع حمنية، وهي منعطف الوادي: احملاين

إذا أرادت ودائع التجار ثقات حيفظوا، فإن أصحاا يتركوا ذه املواضع، ومل يتعرض أحد : يقول
  .هلا، هيبة من عضد الدولة

  !تراني ؟أما : تصيح بمن يمر  فوقهن بال صحاٍب فباتت

باتت أمتعة التجار فوق هذه املواضع مطروحة بال صحاب حترسها فكل أحد مير ا، وال : يقول
  ! أما تراين ؟: يتعرض هلا فتقول له

  لكّل أصم صلٍّ أفعوان  كّل أبيض مشرفي رقاه

ألصل، ضرب من احليات من ا: والصل. احلية: أي رقى عضد الدولة، وهي مجع رقية، واألصم: رقاه
  .ذكر األفاعي، وهي أخبث احليات: واألفعوان. ويشبه به الداهية
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هو يقهر أهل الفساد بالسيوف، كما يقهر احلواء احلية بالرقية، فرقيته سيفه الذي به ترقى كل : يعين
  .عتابك السيف: حية خبيثة أقام السيف مقام الرقية أي ال رقية له إال السيف كما يقال

  وال المال الكريم من الهوان  داهيرقى لهاه من ن وما

  .العطايا، واحدها هلوة: اللها

  .هو يرقى كل مفسد بسيفة، وال يرقى ماله من سخائه: يقول

  يحض على التّباقي في التّفاني  أطراف فارس شمري حمى

  .إذا كان خفيفاً متشمراً ألموره: رجل مشري ومشري بكسر الشني وفتحها: يقال

أي حيض أولياءه : وهو حيض على التباقي يف التفاين. اف فارس رجل ملك مشمر جادمحى أطر: يقول
ولَكُم يف الِْقصاِص : "على إفناء أهل الفساد، ليكون ذلك سبب بقاء أهل الصالح وهو من قوله تعاىل

  ".حياة

  سوى ضرب المثالث والمثاني  هاج أطراب المنايا بضرٍب

حيض أي حيض أصحابه على التباقي يف : الباء متعلق بقوله: وقيلمحى أطراف فارس بضرب، : يعين
التفاين بضرب ال مبجرد قول، بل بضرب أهاج طرب املوت حىت ثار من مظانه، وهو الضرب 

واملثالث مجع . مجع مثىن: بالسيف، وليس هو ضرب للعيدان اليت يج طرب أصحاب اللهو، واملثاين
 وضرب رءوس األعداء، وليس كغريه من امللوك الذي مهه يف مهه احلرب: أي. مثلث، وهي األوتار

  .اللهو والغناء

 البلدان ريش الحيقطان كسا  كأن دم الجماجم في العناصي

  .ذكر الدراج وريشه ملون: واحليقطان. مجع عنصوة، وهي اخلصلة من شعر الرأس: العناصي

    

رءوسهم، وهي خمضبة بالدم، فهي محر من كثرة من قتل من األعداء قد تساقطت شعورهم من : يقول
  .مثل ريش ذكر الدراج، فكأن الدم قد كسا األرض ريش الدراج

  لما خافت من الحدق الحسان  طرحت قلوب العشق فيها فلو

  .اهلاء يف فيها لفارس

محى أطراف فارس من كل لص وداعر، وأمنها من كل خوف، لو طرحت القلوب الواقعة يف : يقول
  .ق فيها، ألمنت من احلدق احلسان، وهذا ضد قوله يف بدرأيدي أهل العش
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  بدر بن عمار بن إسماعيال  يذم من القواتل غيرها حدقٌ

 وال مهري رهان كشبليه  أر قبله شبلي هزبٍر ولم

  .مل أر قبل شبليه شبلي هزبر، فحذف املضاف: يريد

جعله أسداً، وجعل . يهما كمهريهمل أر ولدي أسد كولدي عضد الدولة، وال مهرين يراهن عل: يقول
  .ولديه شبليه، لتشاما يف الشجاعة، وجعل املهرين مثال هلما، لتساويهما يف السبق

وأشبه منظراً بأٍب هجان  تنازعاً لكريم أصٍل أشد  

  .التجاذب: التنازع

اخلالص : انواهلج. أما تساويا فيه. يعين: مها يتنازعان، أي كل واحد منهما جياذبه اآلخر: يقول
  .وتنازعا ومنظراً نصبا على التمييز. الكرمي

أما تساويا يف : يعين: مل أر ولدين أشد تشااً بأصلهما الكرمي أصالً ومنظراً من ولديه: يقول
  .مشاته

  فالن دقّ رمحاً في فالن  في مجالسه استماعاً وأكثر

بطال، ومها يسمعان ذلك فقد نشئا عليه، أنه يكثر األب يف جمالسه ذكر الوقائع ومصارع األ: يعين
  .وتعوداه من الصغر

  فقد علقا بها قبل األوان  دايٍة رأيا المعالي وأول

  .الظئر: الداية

  .أول داية حضنتهما هي املعايل، فتعودا املعايل وربيا عليها: يقول

  .وروى رأية بالراء وهي فعلة من رأى مبعىن علم

  اثة صارٍخ أو فك عانيإغ  وأول لفظٍة فهما وقاال

أغيثوا الصارخ وفكوا العاين، أو : أول ما تلفظا به وتعلماه من الكالم أما قاال ألصحاما: يقول
  .نغيث حنن ونفك، أي نشأا على ذلك: قاال

  !فكيف وقد بدت معها اثنتان ؟  وكنت الشّمس تبهر كّل عيٍن

ك، فكيف إذا انضم إليها مشسان منها ؟ حىت صرن كنت مشسا تبهر األبصار بنور: يقول لعضد الدولة
  .معها مشوشا ثالثة
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كنت تغلب امللوك بفضلك، فكيف وقد صار اثنان يعاونانك ويشدان معاليك ؟ جعله مع ابنيه : يعين
  .مشوساً

 وال يتحاسدان بضوئهما  فعاشا عيشة القمرين يحيا

  .الشمس والقمر: القمران

شمس والقمر، يعمان الناس بفضلهما، من غري أن حيسد أحدمها اآلخر، بقيا بقاء ال: يقول دعاًء هلما
  .مثل الشمس والقمر، اللذين ينفعان الناس بالنور، وال حيسد أحدمها اآلخر

 ورثا سوى من يقتالن وال  وال ملكا سوى ملك األعادي

  .الب من قتالهال ملكا إال ممالك األعادي، وال ورثا إال أس: دعاء له أيضا معهما بالبقاء يقول

  .ال ملكا ملكك وال ورثاك: يعين

  له ياءي حروف أنيسيان  ابنا عدو كاثراه وكان

أنيسيان، فزاد عدد حروفه، وصغر : أن أنيسيان، تصغري اإلنسان، فإذا زدت عليه ياءين فقلت: املعىن
  .معناه

 يف عدده، ناقصني لسقوطهما فيكونا زائدين. إن كان هلذا املمدوح عدو، له ابنان فكاثره ما: فيقول
واهلاء يف . وختلفهما عن قدره، كما أن ياءي أنيسيان قد زادتا يف عدد حروفه ونقصتا منه وصغرتاه

  .كاثراه للممدح ويف له للعدو

كنت حاضراً بشرياز وقت عرضه هلذه : حدثين علي بن محزة البصري قال: وقال أبو الفتح ابن جين
لو كان صديقنا أبو فالن حاضراً : قال فالتفت إيل وقال: ذا البيتالقصيدة، وقد سئل عن معىن ه

  .يعنيين بالكنية. لفسره هلم

ليس األمر ! وقال يل يوما، أتظن أن عناييت ذا الشعر مصروفة إىل من أمدحه به ؟: قال ابن جين
  .هي لك وألشباهك: فلمن هي ؟ قال: قلت. كذلك، لو كان هلم لكفاهم منه البيت

يه الجنان إلى الجنان  لثّناء بال رياٍءكا دعاءيؤد  

هذا دعاء مين، وثناء عليك، ليس فيه رياء وال خداع، ألنه صدر عن قلب خالص إىل قلبك : يعين
  .الذي يشهد يل دعواي

  .أراد أن هذا املعىن يؤديه قليب إىل قلبك، ألنه دقيق، وأنت تفهم بإشاريت إليك: وقيل

  أصبح منك في عضٍب يمانو  أصبحت منه في فرنٍد فقد
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تكسبت من هذا املمدوح جوهراً نافذا، وفهماً ثاقباً، يغوص يف املعىن، كالسيف الذي له : يقول
  .الفرند، وتكسب ثنائي منك سيفاً قاطعاً، منه فرنده وماؤه يف األصل جوهر كرمي

  .اينأراد حصل ثنائي عليك عند مستحقه، فهو عليك كاجلوهر يف السيف اليم: وقيل

 كالكالم بال معاني هذاء  ولوال كونكم في النّاس كانوا

هراء وهو اللغو الفاسد من الكالم، كما أن الكالم إمنا يفيد باملعىن، فإذا عرى عن املعىن صار : وروى
  .لغوا، فأنتم يف الناس كاملعىن يف الكالم

وىل، وكان ركن الدولة أنفذ وقال ميدحه وقد ورد اخلرب بازام وهسوذان ويذكر ذلك يف مجادى األ
  : إليه جيشاً من الري فهزمه وملك بلده

  نبكي وترزم تحتنا اإلبل  فإنّا أيها الطّلل إثلث

  .احلنني: واإلرزام. أي كن ثالثا: إثلث

أيها الطلل كن ثالثاً يف البكاء واحلنني على فراق األحبة، فإنا نبكي وإبلنا ترزم، فابك أنت : يقول
  .ا ثالثاًأيضاً تكن لن

 الطّلول لمثلها فعل إن  أوال فال عتب على طلٍل

  .وإن ال تبك معنا فال عتب عليك يف تركك البكاء: اهلاء يف مثلها ضمري احلالة املضمرة

  بي غير ما بك أيها الرجل  كنت تنطق قلت معتذراً لو

 يب غري ما بك أيها الرجل، ألن إن ما: لو كنت أيها الطلل ناطقاً لقلت معتذراً عن ترك البكاء: يقول
الذي يب هو املوت، وال بكاء معه وبك احلياة، فإذا كان تركي البكاء ألجل املوت احلال يب، كنت 

  .معتذرا نصب على احلال: وقوله. معذوراً فيه

  ولم أبك أني بعض ما قتلوا  أنّك بعض من شغفوا أبكاك

  .يب غري ما بك: هذا تفسري لقول الطلل

إمنا بكيت ألم شغفوك حباً، ومل أبك ألم قتلوين بالرحيل، : لو كان الطلل ممن ينطق لقال يل: يقول
  .فال قدرة يل على البكاء

هذا الطلل ارحتل عنه أهله، فبادت رسومه، ودرست أعالمه، وحنن أحياء نشكو الشوق فإذا مل : يعين
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  .يبك معنا فهو معذور

  .لوا ألن من ملا يعقل وما ملا ال يعقلبعض من شغفوا وبعض ما قت: وإمنا قال

 لديارهم دول أيامهم  إن الذين أقمت وارتحلوا

  .هو خطاب منه لنفسه: هذا أيضا من كالم الطلل، وقيل

إن الذين ارحتلوا عن هذا الطلل : إن الذين ارحتلوا وأقمت أنت بعدهم، أو يقول: يقول الطلل
  .ها عمرت وإذا ارحتلوا عنها خربت وزالت دولتهموأقمت بعدهم أيامهم دول لديارهم، إذا حلو

  معهم وينزل حيثما نزلوا  يرحل كلّما رحلوا الحسن

أن حسن الطلل بأهله، فكلما حلوا به حسن، وإذا : أيامهم لديارهم دول يعين: هذا تفسري لقوله
  .ارحتلوا عنه ارحتل احلسن معهم فهو يرتل برتوهلم ويرحل برحيلهم

 فتنت بها الحلل بدويةٌ  ديرهمافي مقلتي رشٍإ ت

  .هذا احلسن الذي يرحل برحيلهم يف مقليت غزال بدوية قد فتنت احللل حبسنها ومالحتها: يقول

  .مجع حلة، وهي بيوت األعراب اتمعة: واحللل

  وصدودها ومن الّذي تصل ؟  تشكو المطاعم طول هجرتها

  .ساءيصفها بقلة تناول الطعام، وذلك مما حيمد يف الن

والطعام يشكو هجرها وصدها عنه، فإذا كانت . هي تصد عن الطعام كما تصد عن العشاق: يقول
مع وجود هذه ! عادا الصدود عنه مع أن أحداً ال يهجر الطعام فمن الذي تصله هي من الناس ؟

  .العادة فيها

 وهو المسك والعسل تركته  ما أسأرت في القعب من لبٍن

  .القدح: يف موضع النصب بأسأرت والقعبما مبعىن الذي، وهو 

إذا شربت لبناً فبقي بعد شرا شيء، فذاك يكتسب من فمها طيبها وحالوا، فيصري كالعسل : يقول
  .واملسك

 أن الهوى ثمل أعلمتني  :فقلت لها! أال تصحو ؟: قالت

  .السكر، والثمل السكران: الثمل

قد أعلمتين أن اهلوى السكر، ألن الصحو : فقلت هلا! ؟أال تصحو من هواك : قالت يل احملبوبة: يقول
  .إمنا يكون عن السكر
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  وبرزت وحدك عاقه الغزل  أن فنّا خسر صبحكم لو

 لو قصد قومك - مع اهتمامه بأمر امللك، وقله اشتغاله باللهو والغزل -إن عضد الدولة : يقول
  .وبرزت أنت وحدك لرددته عن قومك حبسنك ومالحتك

  إن المالح خوادع قتل  عنكم كتائبه وتفرقت

لو خرجت لعضد الدولة، لفتنته حىت تفرقت عنكم عساكره وكتائبه الشتغاله بك عن احلرب؛ : يقول
  .ألن املالح خوادع قاتالت

  ملك الملوك وشأنك البخل  كنت فاعلةً وضيفكم ما

    

  أم تبذلين له الّذي يسل ؟  قرى فتفتضحي أتمنّعين

يف تصنعني لو نزل بك عضد الدولة وهو ملك امللوك، مع ما أنت عليه من البخل، إن ك: يقول
  منعت قراه تفتضحني، وإن بذلت له ما يسأله منك، تركت عادتك يف البخل، فأيهما ختتارين ؟ 

  بخٌل وال جور وال وجل  ال يحّل بحيث حّل به بل

أي حيثما حيل نفي هذه األحوال :  وال خوفال حيل موضعا حيل به عضد الدولة، خبل وال جور: يقول
  .عن أهلها جبوده، وأمنه، وعدله

  .أراد باجلود ما تستعمله هذه املرأة من املنع واخلوف، خوف الرقباء: وقيل

 ذكرناه فيعتدل طنب  ملك إذا ما الرمح أدركه

  .االعوجاج: الطنب

 ذكرنا امسه عند ذلك، زالت عنه إن الرمح إذا اعوج إما صورة أو قصورا عن احلمل فإذا: يقول
  .اآلفة

  عما يسوس به فقد غفلوا  إن لم يكن من قبله عجزوا

إن مل يكن ألحد من امللوك قبله مثل سياسته فإما أن يكونوا غفلوا عنها، أو مل يكونوا قادرين : يقول
  .عليها، فعجزوا عن إدراكها

  جبلفشكا إليه السهل وال  أتى الدنيا ابن بجدتها حتّى
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  .دخيلة األمر: والبجدة. أي العامل ا: ابن جبدا

حىت أتى الدنيا العامل حبقائقها وبواطن أمور أهلها، فشكا إليه . مل يكن ألحد قبله مثل سياسته: يقول
  .أهل السهل واجلبل ما قاسوا قبله من اجلور، فعمهم بعدله وأزال عنهم كل جور

 ر بجسمه العلليم أالّ  شكوى القليل إلى الكفيل له

شكا إليه أهل السهل واجلبل ما قاسوا من اجلور وغريه، كما يشكو املريض إىل من كفل له أال : يقول
  .مير جبسمه األمراض، وهو الطبيب احلاذف جبيمع أنواع األسقام

  .يزيل آثار اجلور وميحو رسومها، كما يفعل الطبيب املاهر مبداواة العليل: يعين

  أقدم فنفسك ما لها أجل  اعتهفال كذبت شج قالت

  .فال كذبت دعاء له واعتراض بني القول واملقول له: وقوله. شجاعته: فاعل قالت

فال كذبت : أقدم فما لنفسك أجل وال يدنو منك موت، مث دعا له بالبقاء فقال: قالت شجاعته: يقول
  .إن نفسه ليس هلا أجل: شجاعته أبداً يف قوهلا

اجلود والعلم واحللم وكل فضل فهو النهاية يف ذلك املثل، وكذلك هو الغاية، إن جرى مثل يف : يعين
  .من البطل يف احلروب: إذا قيل

  دون السالح الشّكل والعقل  عدد الوفود العامدين له

  .لإلبل، وهو مجع عقال: والعقل. مجع شكال، وهو للخيل: الشكل

  .قل، دون السالحإن عدة الزوار القاصدين إليه هي الشكل والع: يقول

دون : وقوله. أم إذا قصدوه استعدوا الشكل للخيل، والعقل لإلبل، ثقة منهم بتحقيق آماهلم: يعين
  .السالح يعين أنه ال يلقاه إال عاف يستميح، فأما احملارب فال جيسر على لقائه

  ولعقلهم في بخته شغل  في خيله عمٌل فلشكلهم

  .سانيةمجع خبتة وهي اجلمال اخلر: البخت

  .إن شكلهم وعقلهم مشغولة مبا قاده إليهم من اخليل واإلبل، فال يفضل هلم شكال وال عقال: يقول

 أو بقيتها أو البدل هي  تمشي على أيدي مواهبه

  .روى متشي ومتسي بالسني

 إن: يعين. أي مواهبه تتصرف يف خيله وإبله وتلي أمرها: متشي اخليل واإلبل على أيدي مواهبه: يقول
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زاره قوم أعطاهم اخليل واإلبل، فإن بقي منها بقية وهبها لقوم آخرين، وإن مل يبق منها شيء، وهب 
  .بدهلا من سائر األموال والنفائس

  شوقاً إليه ينبت األسل  من يده إلى سبٍل يشتاق

  .الرماح: واألسل. املطر، يريد به هنا احلرب: السبل

م، والرماح إمنا تنبت شوقاً إىل ذلك السبل؛ ألنه يعملها يف يشتاق هو إىل قتل أعدائه وإراقة دمائه
  .أراد بالسبل جود يده: وقيل. حروبه، ويريق ا دماء أعدائه

  والمجد ال الحوذان والنّفل  تطول المكرمات به سبٌل

هذا السبل ليس مبطر ينبت العشب، ولكنه حرب ينبت به : يعين. نبتان طيبان: احلوذان والنفل
  . واداملكارم

 من تقبيله يلل بالنّاس  وإلى حصى أرٍض أقام بها

  .قصر األسنان، وقيل انعطافها إىل داخل الفم: اليلل

  .من كثرة ما قبل الناس احلصى بني يديه، حصل هلم يف أسنام قصر وانعطاف: يقول

نعطاف، كما أراد أن الناس لكثرة ما يقبلون األرض بني يديه حدث م احنناء وا: وقال ابن جين
  .وهذا من اختراعات املتنيب: قال. تنعطف األسنان إىل داخل الفم

  فلمن تصان وتذخر القبل ؟  لم تخالطه ضواحكهم إن

    

  .اهلاء يف ختالطه للحصى

إن مل ختالط ضواحك األسنان احلصى بني يدي عضد الدولة، فلمن يدخرون تقبيل األرض أي : يقول
  .ليس أحد يستحقها غريه

  قدر هي اآليات والرسل  جهه من نور خالقهو في

ما يف وجهه من النور واجلمال، يقوم مقام املعجزات اليت هي اآليات، وما يأيت به الرسل؛ ملا : يقول
  .فيه من ظهور قدرة اهللا تعاىل وعظمته فيه

 له فيه القنا الذّبل سجدت  فإذا الخميس أبى السجود له
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  .اعته والسجود له، سجدت له فيه الرماحإذا امتنع اجليش عن ط: يقول

إن مل خيضع له : أي. أن الرماح تنحين لطعن اآلبني للسجود، فيجري ذلك مقام سجود الرماح: يعين
  .واهلاء يف فيه للخميس. طوعاً، خضع له كرهاً

  رضيت بحكم سيوفه القلل  القلوب أبت حكومته وإذا

  .مجع القلة، وهي أعلى الرأس: القلل

  .من مل يرض حبكمه ضرب رأسه بالسيف، فكأنه راض حبكم السيف: يقول

 !! تستزيد ؟ ألمك الهبل أم  أرضيت وهسوذان ما حكمت

هل رضيت يا وهسوذان مبا حكمت السيوف فيك ؟ أم تطلب زيادة عليه، مث دعا عليه باهلالك : يقول
  .ثكلتك أمك: فقال

 بين القنا شعل وكأنّها  وردت بالدك غير مغمدٍة

إن السيوف وردت بالدك يا وهسوذان وهي جمردة من أغمادها، فكأا بني الرماح، شعل : يقول
  .النريان بني احلطب

  والخيل في أعناقها قبل  في أعيانهم خزر والقوم

  .إقبال إحدى العينني على األخرى، واخليل تفعله لعزة أنفسها: والقبل. ضيق العينني: اخلزر

العيون؛ ألم أتراك، أو فعلوا ذلك غضباً، على خيل عربية عزيزة قصدك فرسان خزر : يقول
  .األنفس

  بهم وليس بمن نأوا خلل  ليس لمن أتوا قبٌل فأتوك

  .ملن أتوه، وال مبن نأوا عنه، فحذف الضمري: األصل

أتاك جيش ركن الدولة ومل يكن لك به طاقة، ومل تقدر على مقاومتهم، ومل يكن بركن الدولة، : يقول
  .يصف كثرة جيش ركن الدولة. ملا نأى جيشه عنه حملاربتك خلل

  فصلوا وال يدري إذا قفلوا  يدر من بالري أنّهم لم

  .أي ارحتلوا: فصلوا

ملا فصلوا عن الري مل يعلم م أحد، وكذلك إذا رجعوا ال يعلمون برجوعهم؛ ألم ال : يقول
وجيوز أن يريد به أهل الري، إم ال . ه ركن الدولةأراد ب: ومن بالري قيل. يظهرون يف مجلة العسكر

  .يعلمون هلم خروجاً وال قفوالً
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  ومضيت منهزماً وال وعل  معتزماً وال أسد فأتيت

ملا قصدوك أتيتهم أنت معتزماً، وال أسد يقدم مثل إقدامك، مث ازمت وال وعل ينهزم مثل : يقول
  .ازامك

  تناله المقلما لم تكن ل  تعطى سالحهم وراحهم

تعطي سالح عساكر ركن الدولة جيوشك فتقتلها، وتعطي راحات أكفهم من : يقول لوهسوذان
  .ذخائرك وغنائم القتلى وأسالم، ما مل تكن العيون تناله لعزته

  .مكنت سالحهم منكم، وراحهم من أموالكم وذخائركم، فكأنك أعطيتها هذه األشياء: يعين

  .م إشارة إىل الصفع، يعين لصفعوا قفاك وقتلوا خيلكوراحه: قوله: قال ابن جين

  من كاد عنه الرأس ينتقل  الملوك بنقل مملكٍة أسخى

  .يقول أسخى امللوك من نقل مملكته إىل غريه عندما خياف أن ينقل عنه رأسه

  .جنوت برأسك ومسحت مبملكتك: يعين

 غرقت وإنّما تفلوا قوٍم  لوال الجهالة ما دلفت إلى

  .املشي الرويد والسريع: الدلف:  قربت، وقيل:دلفت

لوال جهلك مل تقرب من قوم بصقوا عليك فغرقت يف بصاقهم، أي ازمت بيسري من : يقول
  .عسكرهم

  غدراً، وال نصرتهم الغيل  أقبلوا سراً، وال ظفروا ال

  .مجع الغيلة، وهي اخلديعة: الغيل

ة، وال ظفروا بك على سبيل الغدر، ألن هذا مذموم مل يقصدوا إليك خفيةً، بل جاءوك جماهر: يقول
  .يدل على ضعف الطالب، وال نصرهم املكر عليك واخلديعة

  إالّ إذا ما ضاقت بك الحيل  تلق أفرس منك تعرفه ال

من عرفت أنه أفرس منك فال تقاتله، إذا ما كان لك حيلة يف مساملته، وإمنا حتاربه : لوهسوذان: يقول
  .إذا ضاقت احليل

  نضلوك آل بويه أو فضلوا  :يستحي أحد يقال له ال

وأتى بعالمة . تناضل الرجالن ففضل أحدمها صاحبه: يقال. أي غلبوك، وأصله يف الرمي: نضلوك
  .أكلوين الرباغيث: اجلمع مع تقدم الفعل على مذهب من قال
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بويه غلبوك ونضلوك، إن آل : إن الناس قد انقادوا آلل بويه، فال يستحي أحد إذا قيل له: يقول
  .وذلك ال خيفي على أحد

    

 علوا أعلوا، ولواعدلوا أغنوا،  قدروا عفوا، وعدوا وفوا، سئلوا

  .من عليت يف املكارم، مثل علوت يف املكان: علوا

إذا قدروا على أعدائهم عفوا عنهم عند القدرة، وإذا وعدوا وفوا وأجنزوا، وإذا سأهلم سائل : يقول
  .وملا ارتفعوا يف املكارم شاركوا أولياءهم يف معاليهم، وملا ولوا بثوا العدل يف الرعية. أعطوه وأغنوه

 أرادوا غايةً نزلوا فمتى  فوق السماء وفوق ما طلبوا

أي علوا فوق الغايات اليت يضرب ا املثل، وعلوا الرتب فإذا أرادوا غاية نزلوا إليها : فوق السماء
  .من العلو

 تعذّر كاذب قبلوا فإذا  رمهمقطعت مكارمهم صوا

  .أي اعتذر كاذب: تعذر

أي منعها من القتل بالعفو، فإذا اعتذر إليهم مذنب قبلوا عذره، : إن كرمهم قد قطع سيوفهم: يقول
  .كرماً منهم. وإن كان كاذباً

 يقوم مقامه العذل سيفاً  ال يشهرون على مخالفهم

يصفهم . مل يشهروا عليه السيف، ومل يتعدوا إىل القتالإذا قدروا على دفع خمالفهم باللوم، : يقول
  .بذلك لكرم أخالقهم

  وأبو شجاٍع من به كملوا  علي من به قهروا فأبو

إن آل بويه إمنا قهروا أعداءهم بأيب علي ركن الدولة، وكمل فضلهم وفخارهم بأيب شجاع : يقول
  .عضد الدولة

  فاتهم أملأالّ : في المهد  لذا بركات نعمة ذا حلفت

أي كانت خمايل سؤدده الئحة : حلفت أليب علي بركات أيب شجاع أنه يريك فيه مجيع آماله: يقول
حلفت أليب شجاع : عليه وهو صغري يف املهد، فذا األول أليب علي، والثاين أليب شجاع، وقيل املعىن

  .والثاين إىل أيب عليبركات نعمة أيب علي أال يتجاوزها املل، فذا األول إشارة إىل أيب شجاع 

  .وقال أيضاً يعزى عضد الدولة بعمته وقد توفيت مبدينة السالم
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 الّذي أثّر في قلبه هذا  آخر ما الملك معزى به

ال أعادها : أي. جعل اهللا هذه املصيبة اليت أثرت يف قلبك آخر ما تعزى به: هذا دعاء بلفظ اخلرب يعين
  .اهللا بعد هذه

  أن يقدر الدهر على غصبه  بهال جزعاً بل أنفاً شا

لو مل يؤثر هذا املصاب يف قلبه جزعاً، لكن تداخلته احلمية واألنفة حيث قدر الدهر على غصبه : يقول
  .عمته

  الستحيت األيام من عتبه  درت الدنيا بما عنده لو

إذا أساءت إليه لو علمت الدنيا مبا عنده من الفضل واد، الستحيت من عتبه عليها؛ ألا : يقول
  .عتب عليها، ألجل هذه اإلساءة

  ليس لديه من حزبه  تحسب أن الّذي لعلّها

لعل األيام ظنت أن من غاب عن حضرته، ليس من حزبه فأقدمت على ذلك ملا رأا بعيدةً عن : يقول
  .نصرته

له وأن ليس مقيماً في ذرا عضبه  من بغداد دار  

  .الناحية: الذرا

أليام ظنت أن من داره بغداد ليس يف محاية سيفه، فلهذا عرضت لعمته ملا كانت مقيمة لعل ا: يقول
  .ببغداد

واملقصد تفضيله . أنه يف محاية سيفه: يعين. كان ابن معز الدولة مقيماً ببغداد وهو ابن عمه: وقيل
  .عليه

المرء أوطانه وأن من ليس منها ليس من صلبه  جد  

 نسب بينك وبني عمتك ملا بعدت عنك، ومل تكن مقيمةً يف وطنك الذي لعل األيام ظنت أال: يقول
من عادتك وعادة أجدادك أن يكونوا فيه، ولعلها ظنت أن القوم يتناسبون بأوطام، فمن فارق وطنه 

واهلاء يف أوطانه للمرء ويف صلبه . مل يكن بينه وبني أهله نسب؛ فلهذا أقدمت عليها ملا فارقت وطنك
  .للجد

  فيجفلوا خوفاً إلى قربه   أن يفطن أعداؤهأخاف
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أخشى أن يفطن أعداؤه إىل أن من قرب منه آمن حوادث الدهر، فيسرعون إىل قربه؛ : يقول
  .ليحصلوا يف ذمته

  ال تقلب المضجع عن جنبه  ال بد لإلنسان من ضجعٍة

 تقلب املضجع عن تلك الضجعة ال: ال بد لإلنسان من املوت، فعرب عنه بالضجعة، مث قال: يقول
. ال بد لإلنسان أن يرقد رقدة ال ينقلب فيها من جنب إىل جنب، وال ينتبه منها أبداً: يعين. جنبه

  .ويعين ا ضجعة القرب

  وما أذاق الموت من كربه  بها ما كان من عجبه ينسى

  .اهلاء يف ا للضجعة

ضاً ما ذاقه من مرارة املوت؛ ألنه صاحب هذه الضجعة ينسى بسببها تكربه، وينسى عندها أي: يقول
  .ال حيس شيئاً

  !نعاف ما ال بد من شربه ؟  بنو الموتى فما بالنا نحن

    

ألن الفرع يلتحق !! مات آباؤنا وأجدادنا وحنن منوت أيضاً، فكيف نكره ما ال بد لنا منه : يقول
  : حنن بنو املوتى مأخوذ من قول أيب نواس: وقوله. بأصله ويعود إليه

  وذو نسٍب في الهالكين عريق  المرء إالّ هالك وابن هالٍك وما

 زماٍن هي من كسبه على  تبخل أيدينا بأرواحنا

كيف نبخل على الزمان بأرواحنا، وهي له وكسبه على ما جرت به عادة العرب يف نسبة : يقول
  .األمور إىل الدهر

 الزمان، واختالف أحواله تترتب على اختالف أراد أن اإلنسان، هذه أحواله إىل آخر تربيته يف: وقيل
  .أحوال الزمان، على ما جرت العادة به، فلهذا نسب أرواحنا إىل الزمان

  وهذه األجسام من تربه  األرواح من جوه فهذه

أرواحنا من جو الزمان، وأجسامنا من تربه، فنحن مركبون منه؛ وذلك ألن اجلسم كثيف : يقول
  . لطيف كاهلواء والشيء منجذب إىل شبههواألرض كثيفة، والروح

  حسن الّذي يسبيه لم يسبه  فكّر العاشق في منتهى لو
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لو تفكر العاشق يف عاقبة حسن حبيبه الذي يسيب قلبه، فيعلم أنه يصري إىل الدود والتراب، : يقول
  .لنفرت نفسه، ومل يسب قلبه

 األنفس في غربه فشكّت  لم ير قرن الشّمس في شرقه

إذا ولد املولود، علم أنه سيموت ال حمالة كما أن الشمس إذا طلعت ال يشك أحد : واملعىن. مثلهذا 
  .يف غروا

 جالينوس في طبه ميتة  يموت راعي الضأن في جهله

  .أجهل من راعي الضأن: العرب تضرب املثل براعي الضأن فتقول

 والطبيب العامل فجهل هذا ال يقدم أجله، يستوي فيه األمحق اجلاهل،! ال حيلة ألحد يف املوت : يقول
  .وعلم اآلخر ال يؤخر موته

  وزاد في األمن على سربه  زاد على عمره وربما

  .واهلاء يف عمره وسربه ضمري جالينوس. النفس: السرب

رمبا عاش اجلاهل املخلط أكثر من العامل املهتم ورمبا زاد أمر اجلاهل يف نفسه إىل وقت موته : يقول
  .أمر العامل اعلى 

  كغاية المفرط في حربه  وغاية المفرط في سلمه

عاقبة من بالغ يف االحتراز، وجتاوز احلد يف املساملة وترك احلرب، كعاقبة املبالغ يف التغرير : يقول
غاية كل واحد منهما املوت الذي ال حميص ألحد عنه، فما بالنا : يعين. بنفسه، والتعرض للحرب

  ! جنزع منه 

  فؤاده يخفق من رعبه  قضى حاجته طالب فال

إذا كانت احلال هذه، فال عذر ملن جيزع من املوت، فمن طلب حاجة وخاف اإلقدام عليها : يقول
  .واهلاء للخائف. حىت خيفق فؤاده من خوفه منها، فال قضيت حاجته وال بلغها

 نداه منتهى ذنبه كان  أستغفر اهللا لشخٍص مضى

ال ذنب له ومع ذلك أسأل اهللا : أي. نب إال جوده وسخاؤه، فجوده هو اية ذنبهمل يكن له ذ: يعين
  .له الغفران

  كأنّما أسرف في سبه  من حدد إحسانه وكان
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أنه كان يكره : يعين. معناه من حدد ذكر إحسانه فحذف املضاف: وقيل. إحسانه أي حصره: حدد
  . وجههأن يذكر فضائله، كأنه عنده سبه وذكره بالسوء يف

  وال يريد العيش من حبه  من حب العال عيشه يريد

  .اهلاء يف حبه للعيش

  .كان حيب احلياة ليكتسب فيها املعايل، ومل يكن يريد احلياة ألجل حبها وطلب اللذة فيها: يقول

  ومجده في القبر من صحبه  دافنه وحده يحسبه

  .اين وحدهواملفعول الث. اهلاء يف حيسبه املفعول األول ليحسب

: وقوله. قد مات اد مبوته: أي. من دفنه حيسب أنه دفنه وحده، ومل يعلم أن اد مدفون معه: يقول

  .من صحبه يريد أن جمده واحد من أصحابه؛ ألن معه اد والعفاف والكرم والرب وغري ذلك

  ويستر التّأنيث في حجبه  ويظهر التّكير في ذكره

هي أنثى مستورة يف : أي. تذكري إعظاماً له فنظهر التذكري وإن كان يف حجبهنكىن عنه بلفظ ال: يقول
  .احلجب

 جيشٌ للقنا لبه فقال  أخت أبي خير أميٍر دعا

. أجبه ولبه: أن هذا الشخص عمة عضد الدولة، وهو خري أمري دعا جيشه فقال اجليش للقنا: يعين

  .لبيك: قل له: أي

 القّلب أبو لبهو أبوه  يا عضد الدولة من ركنها

أنت لبه، : يعين. أنت زين ركن الدولة وكماله، كما أن العقل زين للقلب، فضله على أبيه: يقول
  .وهو وعاء لك، واهلاء يف لبه للقلب

  كأنّها النّور على قضبه  بنوه زين آبائه ومن

  .الزهر: والنور. مجع قضيب: القضب

    

ومل جيعل أبناءه . ددهم وكرمهم، كما يتزين القضيب بالنوربنوك زين آبائك، يتزينون م وبسؤ: يقول
زيناً له كما جعله زين أبيه، ألنه مل يرد تفضيل أوالده عليه كما فضله على أبيه؛ ملا يف ذلك من احلط 

  .أن آباءك يتزينون ببنيك كما تزينوا بك: يعين. فجعلهم زينا جلدودهم. من مرتلته

   أصبحت من عقبهومنجٍب  لدهٍر بتّ من أهله فخراً
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فليفخر الدهر فخراً، حيث صرت من أهله، وليفخر : أي. نصب على املصدر، بإضمار فعل: فخراً
  .أبوك املنجب فخراً، حيث أصبحت من عقبه

 الصبر فال تنبه وسيفك  إن األسى القرن فال تحيه

إذا ضرب به فلم :  صاحبهإذا مل يقطع، وأنباه: ونبا السيف ينبو. اهلاء يف حتيه لألسى، وهو احلزن
  .يقطع يف يده

ال متكنه من قلبك، إذ ليس عادتك أن يقاومك قرن، : أي. إن احلزن قرن من أقرانك، فال حتيه: يقول
والصرب سيفك الذي تقتل به األسى فاقتله به وال تنبه عنه، فليس من عادتك أن ينبوا السيف يف 

  .يدك

 قود من شهبهالمف يوحشه  ما كان عندي أن بدر الدجى

إن البدر : مجع شهاب، وهو الكوكب، واهلاء للبدر، ملا جعله بدراً جعل أهله كواكب فقال: الشهب
  .ال يستوحش من فقد كوكب، فليس ينبغي لك أن تستوحش لفقد واحد منهم

 تحمل السائر في كتبه  حاشاك أن تضعف عن حمل ما

  .للسائرالذي محل اخلرب إليه، واهلاء يف كتبه : السائر

: وقيل! كيف تضعف عن محل هذا اخلرب الذي محله الفيج الذي سار به إليك وتضمنه كتاب : يقول

أن األمثال قد سارت واألخبار قد تظاهرت بفضل الصرب على : واملعىن. املثل السائر: أراد بالسائر
 عما قوى حاشاك أن تضعف: فقال. املصائب وذكر قوم حتملوا غصصها، ففضلوا بذلك على غريهم

  .عليه غريك من الصرب ممن سارت بأخبارهم الصحف والكتب حيث ذكر فيها صرب من صرب

  فأغنت الشّدة عن سحبه  حملت الثّقل من قبله وقد

  .القوة، واهلاء يف قلبه للمفقود: الشدة

 فأغنت محلت ثقل الشدائد من املصائب وغريها من األمور العظيمة، قبل املصيبة ذا املفقود،: يقول
القوة اليت بك عن سحب ما محلته من الشدائد؛ ألن اإلنسان إذا ثقل عليه شيء جره وسحبه، فيعود 

  .الضمري يف سحبه على الثقل

  .يرجع إىل ما ترجع إليه اهلاء يف قبله وهو املفقود: وقيل

 اإلشفاق في ثلبه ويدخل  يدخل صبر المرء في مدحه



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        980

  .اجلزع: اإلشفاق

على الصرب، ويذم باجلزع، فإياك أن جتزع إذ ليس من عادتك أن تأيت أمراً تذم املرء ميدح : يقول
  .عليه

 الدمع عن غربه ويسترد  مثلك يثنى الحزن عن صوبه

  .جمرى الدمع من العني: والغرب. الناحية والقصد: الصوب: اإلصابة، وقيل: الصوب

إصابته، ويرد الدمع من عينه، وال من كان مثلك رد اجلزع عن طريقه وقصده، أو عما يريد : يقول
  .يسيل فيدل على جزعه

  إيما لتسليٍم على ربه  إيما إلبقاٍء على فضله

  .الرضا بالقضاء: والتسليم. الرعاية واحملافظة: واإلبقاء. معناه إما: إميا

  .إما مراعاةً لفضله كي ال يذم باجلزع، وإما رضاًء بقضاء اهللا وحكمه: مثلك يصرب: يعين

  سواك يا فرداً بال مشبه  أقل مثلك أعنى به ولم

مثلك إنساناً : مل أرد بقويل: مثلك يثىن احلزن أثبت له مثالً يف الظاهر، فاعتذر عنه وقال: ملا قال
  : وهذا مثل قوله. سواك، وإمنا أردت أنت الذي تفعل ذلك، ومثل صلة، وزيادة

  س أمثالكالشّمس قلت، وما للشّم  ودخول الكاف منقصة .كفاتٍك

وقال أيضاً ميدحه، وقد جلس األمري عضد الدولة ليشرب يف جملس متخذ له تدور غلمان بأعاله 
وتنثر الورد على فرقه من مجيع جوانبه، حىت يتورد الس ومن فيه، وحضر أبو الطيب فقال ارجتاالً 

  .سنة أربع ومخسني وثالث مئة

  ديماصيرت نثره أنّك  قد صدق الورد في الّذي زعما

  .مجع دمية، وهي املطرة تدوم أياماً: الدمي

شبه أوراق الورد يف نزوله من أعلى السماء . صدق الورد يف زعمه أنك صريت منثوره أمطاراً: يقول
  .متفرقةً بقطر األمطار

  بحر حوى مثل مائه عنما  مائج الهواء به كأنّما

  .ردواهلاء يف به للو. أي امتأل: وحوى. نبت أمحر: العنم

شبه الصفة بالبحر، والورد بالعنم، . كأمنا اهلواء الذي ميوج بالورد حبر مآلن بالعنم، مثل مائه: يقول



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        981

  .وشبه الورد يف اهلواء، وموجه فيه، ببحر ماؤه عنم

    

  وكّل قوٍل يقوله حكما  ناثر السيوف دماً ناثره

نصبه : وقيل. ينثر كل قولو: أي. دماً وحكماً نصب على التمييز، ونصب كل قول بفعل مضمر
وجيوز ". وجاِعلُ اللَّيِل سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً: "عطفاً على موضع السيوف معىن كقوله تعاىل

  .جره عطفاً على لفظ السيوف، غري أنه ملا عطف عليه البيت الذي يليه منصوب القافية منع فيه اجلر

يكسرها على رءوس أعدائه ويطرحها خمتضبة : أي. ينثر السيوف دماًناثر هذا الورد هو الذي : يقول
  .بالدم، وإذا قال قوالً ينثر احلكم يف كل قول يقوله

 السابغات والنّقما والنّعم  والخيل قد فصل الضياع بها

عم أنه ينثر اخليل منظومة مفصلةً بالن: يعين. يفرقها ويهبها: أي. أي ينثر أيضا خيله ونعمه وضياعه
  .والنقم

  أحسن منه من جوده سلما  فليرنا الورد إن شكا يده

أي ال ! إن الورد إن كان يشكو يده يف نثرها له، فلرينا الورد أحسن منه، هل سلم من جوده ؟: يقول
معىن لشكايته من يد عادا تفريق ما هو أحسن منه من الذخائر النفيسة، واجلواهر اجلليلة، فأي قدر 

  .للورد عندها

 وإنّما عوذت بك الكرما  وقل له لست خير ما نثرت

قل للورد، لست خبري من األموال اليت تنثرها يده، وإمنا نثرك اآلن تعويذاً لكرمه من أن يصاب : أي
  .بالعني

 عيناً بها يعان عمى أصاب  خوفاً من العين أن يصاب بها

إمنا نثرك اآلن عوذه لكرمه أن : أي. لهوخوفاً نصب على املفعول . إذا أصيب بعني: عني الرجل يعان
  .أعمى اهللا عيناً عانته ومهت بإصابته: يصاب بالعني، مث دعا على العني اليت تصيب كرمه فقال

وقال أيضاً ميدحه وقد ورد اخلرب زمية وهسوذان بعد الكرة األوىل وضربت الدبادب على باب امللك 
  .ةفقال أبو الطيب يف مجادى اآلخر. عضد الدولة

أم عند موالك أنّني راقد؟  يا خيال أم عائد؟ أزائر  
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أجئتين : خياطب خيال احملبوبة ويقول. أي صاحبك: وموالك. للمريض: للصحيح، والعيادة: الزيارة
أم ظن ! وما حلقتين من الغشية شوقاً إليه ؟! زائراً أم عائداً؛ ملا نالتين العلة من حب صاحبك ؟

  . زائراً كما يزور الطيف يف املنام، وليس األمر كما ظن فإين لست براقدصاحبك أين نائم فبعثك إيل

  فجئتني في خاللها قاصد  كما ظن غشيةٌ لحقت ليس

  .قاصد يف موضع نصب على احلال، فجعله مقيداً ألجل القافية

هذه ليس كما ظن صاحبك أين نائم، وإمنا نالتين غشية لشدة الشوق فجئتين يف خالل : يقول للخيال
  : ومثله. الغشية قاصداً، حيث حسبت أين نائم، وألن العاشق ال ينام وإمنا يغشى عليه

 خياالً منك يلقى خياليا لعّل  وإنّي ألستغشى وما بي غشيةٌ

 ثديي بثديها النّاهد ألصق  وأعدها فحبذا تلفٌ عد

  .اهلاء يف أعدها للغشية

فإين أحتملها من أجلك، فحبذا حال مجعت بيين عد يا خيال؛ وأعد الغشية اليت كانت يب، : يقول
واهلاء يف ثديها . هو املشرف: وبينك، وإن كان فيها تلف النفس، فضال عن الغشية والثدي الناهد

  .للمحبوبة

  من الشّتيت المؤشّر البارد  فيها بما يشح به وجدت

الذي يف طرفه حتزيز : املؤشرو. املتفرق من الثغر: والشتيت. أي يبخل: ويشح. اهلاء يف فيها للغشية
  .وحدة، يكون ذلك يف أطراف أسنان األحداث

وجدت أيها اخليال يف حال الغشية مبا يشح صاحبك به يف حال اليقظة من الشتيت املوشر : واملعىن
  .أي كنت تبخل بتقبيلي فمك، وارتشا يف الثغر البارد الريق، فجدت يف حال املنام: البارد

  أضحكه أنّني لها حامد  اخياالته أطفن بن إذا

مكان : مجع خيال، حنو جوابات وجواب، فكأن اخليال واخليالة لغتان مثل: مجع خيالة، وقيل: خياالت
ومكانة، ومجعه وإن كان واحداً ألنه رآه دفعات كل دفعة خياال، فصارت خياالت، واهلاء يف خياالته 

أطاف اخليال يطيف، وطاف : يقالو. أنين وصلته: وأضحكه يعود إىل موالك، وفاعل أضحكه
  .يطوف

إذا طاف يب خيال صاحب فحمدته، أضحك صاحبه محدي إليه خلياله، من حيث أن اخليال ال : يقول
  .حقيقة له، وليس بشيء حيمد فضحك لذلك
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 فما بال شوقه زائد ؟ منا  إن كان قد قضى أرباً: وقال

  .يف موضع نصب على احلال: زائد

إن كان قد قضى حاجته من خيايل، فلم شوقه إيل زائد ؟ فهال تسلي عين، : لقال موىل اخليا: يقول
    : وقنع بالطيف الذي يزوره ؟ ومثله آلخر

  قاس خدي بالورد: فصدت وقالت  وقد شبهت بالورد خدها رأتني

 الّذي قد جاء يطلبه عندي فماذا  كان مثلي في البساتين عنده إذا

 لم يكن فاعالً وال واعد ما  ال أجحد الفضل ربما فعلت

  .فاعال وهو خرب كان، وفاعل فعلت ضمري اخلياالت: وال واعد يف موضع نصب عطفاً على قوله

ال أنكر فض هذه اخلياالت علي؛ ألا فعلت ما مل يكن يفعله : جميباً حلبيبه وراداً عليه يف قوله: يقول
  :  هذا املعىن فقالصاحبها من الوصل، وال كان يعد به، ونظر التهامي إىل

  تخلو من المن والتّنغيص والمنن  أكرم فضالً، إن لذّته فكان

 خياٌل وصاله نافد كلٌّ  تعرف العين فرق بينهما ما

ال فرق بني اخليال وبني صاحبه، فإن وصله ينقضي وينصرم، وكالمها خيال ال حقيقة له وال : يقول
فرق بينهما : وقوله. ل ووصله، إذ مها يف االنقضاء سواءدوام، فليس لصاحب اخليال أن يزدري باخليا

ال فرق بينهما يف قصر وصلهما، قدر أن كل واحد : اخليال ومواله، ملا قال: أراد كال من املذكورين
  .كل خيال وصاله نافد: منهما خيال، مث قال

  على البعير المقلّد الواخد  يا طفلة الكفّ عبلة الساعد

السريع : والواخد. الذي جعل يف عنقه قالدة: والبعري املقلد. العبلة املمتلئة: ناعمةالرخصة ال: الطفلة
  .السري

  .يقول هذا كله حملبوبته

النّاس عاشقٌ حاقد فأجهل  زيدي أذى مهجتي أزدك هوى 

والثاين . أي يا مهجيت زيدي أذى. أحدمها أن مهجيت منادى مضاف: جيوز أذى مهجيت وفيه تقديران
  .زيدي مهجيت أذى: عول زيدي وتقديرهأنه مف

  .زيدي يف أذاك يل وتعذيبك إياي: يقول
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إنك كلما زدتين أذى ازددت لك هوى، وال أحقد عليك؛ ألن أجهل الناس هو العاشق : يقول
  .احلاقد

  فاحك نواها لجفني الساهد  يا ليل فرعها الوارد حكيت

  .اطب الليل ويعاتبه على طولهخي. الطويل املسترسل: والوارد. شعر الرأس: الفرع

يا ليل أشبهت شعرها يف طوله وسواده، فاحك أيضا بعدها، كما حكيت شعرها، وابعد عن : يقول
  .عيين

  .حكيت يا ليل فرعها الوارد، جلفين الساهد فاحك نواها: تقدير البيت: وقيل

  وطلت حتّى كالكما واحد  بكائي على تذكّرها طال

بكائي قد طال على تذكر احملبوبة، وطلت أنت أيها الليل، فكأنك والبكاء إن : يقول خماطبا لليل
  .واحد، من حيث الطول، ال فرق بينكما

  !كأنّها العمى مالها قائد ؟  بال هذي النّجوم حائرةً ما

فكأا عميان ال قائد هلم، ! ما للنجوم من هذا الليل متحريةً واقفةً ال تزل : يصف طول الليل ويقول
  : وهذا البيت مأخوذ من قول ابن املعتز. ون متحريين ال يهتدون إىل مذهبفيبق

 تحير ما لديه قائد أعمى  والنّجم في كبد السماء كأنّه

 شجاٍع عليهم واجد أبو  عصبةٌ من ملوك ناحيٍة أو

ئرين شبه النجوم يف حتريها مبلوك سخط عليهم املمدوح فبقوا حا. اجلماعة، وهذا تشبيه آخر: العصبة
  .ال يدرون ما يصنعون

  خشوا ذهاب الطّريف والتّالد  إن هربوا أدركوا وإن وقفوا

ال يدرون ما يصنعون؛ ألم إن هربوا أدركهم، وإن وقفوا خافوا أن : يعين. هذا تفسري حرية امللوك
  .يغري على أمواهلم

  مبارك الوجه جائٍد ماجد  يرجون عفو مقتدٍر فهم

  .و على أصل القياس، جاد فهو جائد، ولكنه مرفوض، واستغنوا عنه بقوهلم جواداجلواد، وه: اجلائد

فاستسلموا رجاء أنه إذا قدر عفا عنهم، وجرى ! أيهربون، أم يثبتون ؟: أم حتريوا فال يدرون: يعين
  .على عادته يف اجلود واد

  ما خشيت رامياً وال صائد  أبلج لو عاذت الحمام به
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. يف موضع جر بدالً عن ارورات املذكورة يف البيت املتقدم: وأبلج. لنصبيف موضع ا: صائد

  .املفروق احلاجبني: واألبلج

هو حيمي كل من يلجأ إليه، فال يقدر على ضيم من استجار به، حىت لو جلأت إليه احلمام : يقول
  .ألمنت ومل ختف صائدا وال راميا

 طاردراعها حابٌل وال  ما  أورعت الوحش وهي تذكره

الذي يطرد : صاحب احلبالة، والطارد: واحلابل. اسم اجلنس، وأراد ها هنا اجلماعة فأنثه: الوحش
  .الوحش

ال جيسر أحد على التعرض ملن يستجري به، حىت لو أن الوحش ذكرت امسه يف حال رعيها، أو : يعين
وهذا ذكره على وجه . طردهاخطر امسه هلا بالبال ألمنت بذكره، ومل يفزعها حابل حببالته، وال طارد ي

  .املثل

    

  عن جحفٍل تحت سيفه بائد  له كّل ساعٍة خبراً تهدي

  .اهلالك: والبائد. اجليش العظيم: واجلحفل. كل ساعة: فاعل دى

أنه هلك حتت سيفه، وإمنا ذلك لكثرة سراياه : يرد عليه كل ساعة خرب من عسكر عدوة: يقول
  . ذلك، ألن اخلرب كان قد ورد عليه زمية وهسوذان مرة أخرىوانتشارها يف األرض، وإمنا قال

  يحمل في التّاج هامة العاقد  في فتان ناجيٍة وموضعاً

الناقة : دى له كل ساعة خرباً، وموضعاً والناجية: أي مسرعاً، وهو نصب عطفاً على قوله: وموضعاً
  .غشاء من أدم يكون للرحل: والفتان. السريعة

ة يرد عليه رسول ببشارة، وراكب يسرع، يف رحل ناقة سريعة، حتمل تاج امللك الذي كل ساع: يعين
  .هلك حتت سيفه، ورأس من عقد ذلك التاج على رأسه، وجيوز أن يكون هو الذي قد عقد عليه

  وسارياً يبعث القطا الهاجد  عضداً ربه به العاضد يا

: والعاضد. الذي يسري ليال: والساري. ف القطاالنائم، وهو من وص: واهلاجد. أي ينبه: يبعث القطا

  .يا عضد الدولة الذي ربه يعني به أولياءه: املعني واملعين

يا عضداً يقطع اهللا تعاىل به أصول أعدائه ويستأصلهم بفعله، ويا من : يعين. العاضد هو القاطع: وقيل
  .سرى بالليل يف فلوات يطلب األعداء، فينتبه القطا النائم فيها
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 ال بارقٌ وال راعد وأنت  طر الموت والحياة معاًومم

  .الذي فيه الربق: والبارق. السحاب الذي فيه الرعد: الراعد

إنك متطر املوت على أعدائك واحلياء على أوليائك، فتحييهم بنعمك ومتيت أعداءك بنقمك، : يقول
سن بال برق وتسيء بال أراد أنك حت: وقيل. ولست مع ذلك سحاباً حقيقياً ال ذي رعد وال ذي برق

  .رعد، خبالف السحاب يكون الربق فيه وعداً، والرعد وعيداً

 ما نال رأيه الفاسد ذان  نلت وما نلت من مضرة وهسو

أن ما نال منه فساد رأيه أكثر مما نلت أنت : يعين. وما نلت من مضرته ما نال منها رأيه الفاسد: أي
  .لقتال ركن الدولةجىن الشر على نفسه حني تعرض : أي. منه

  وإنّما الحرب غاية الكائد  من كيده بغايته يبدأ

  .اسم فاعل من الكيد: الكائد

  .من جهله أنه بدأ باحملاربة، وكان سبيله أال حيارب إال إذا اضطر إليه؛ إذ احلرب غاية الكائد: يقول

  فذم ما اختار لو أتى وافد  ماذا على من أتى محاربكم

  .صب على احلاليف موضع ن: وافد

: يعين. من حاربكم فقتلتموه فيذم عاقبة ما اختاره، ولو جاءكم وافداً عليكم لنال كل ما أراد: يقول

  .لو أتى وافدا ألدرك مناه

  ففاز بالنّصر وانثنى راشد  بال سالٍح سوى رجائكم

رجاءه إياكم لفاز لو أتى حماربكم وافدا بال سالح إال : يعين. حال، فترك نصبه ألجل التقفية: راشد
بالنصر، وانثىن بالغنيمة والرشد، فمن علم ذلك من حالكم وحاله، فما الذي يضره لو فعل هذا، ومل 

  .يعرض نفسه للقتل، ونعمته للزوال واالنتقال

  على مكان المسود والسائد  الدهر من يقارعكم يقارع

أن الدهر حيارب من : يعين.  ساد غريهالذي: والسائد. الذي ساده غريه: واملسود. أي يقاتل: يقارع
أن الدهر خصم لعدوكم وعون : يعين: حاربكم ونازعكم على امللك، وهو مكان املسود والسائد

  .لكم

أراد أن الدهر مسود، وأنتم ساده، فمن قارعكم قارعه الدهر لسيادتكم، فكأن الدهر جند : وقيل
  .لكم تسودونه، وتسوسونه
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   تكن دانياً وال شاهدولم  وليت يومي فناء عسكره

  .دانيا واهلاء يف عسكره لوهسوذان: يف موضع النصب عطفا على قوله: شاهد

إنك توليت القتال يف اليومني اللذين فىن فيهما عسكر وهسوذان، وإن مل تكن حاضراً ذلك : يقول
  .اليوم وال قريباً؛ ألن جيش أبيك إمنا فعلوا ذلك لتشجيعك إياهم

  جيش أبيه وجده الصاعد  تهولم يغب غائب خليف

أنك وإن كنت غائبا كان خليفتك الذي يقوم مقامك : يعين. اهلاء يف خليفته وأبيه وجده للغائب
إنك توليت القتال : جيش أبيك، وجدك الصاعد، فمن كان كذلك فكأنه مل يغب، فلهذا قلت

  .وهزمه

  يهزها مارد على مارد  خطيٍة مثقّفٍة وكّل

  .الذي ال يطاق من خبثه:  ما تقدم، واملاردهذا عطف على

  .ناب عنك جيش أبيك، كل فارس مارد على فرس مارد، يهز كل رمح خطى: يقول

ماء والجامد  ما يدعن فاصلةً سوافكالد بين طري  

    

إذا : أي. نابتك رماح خطية، تسفك دماء األعداء دائماً، ال تدع بني الطري واجلامد فصال: يقول
  .ماً فجمد أتبعته بطري من غري فصلأراقت د

 نوناً بداله الحائد أبدل  إذا المنايا بدت فدعوتها

واهلاء يف دعوا . الذي مييل عن احلرب: واحلائد. إذا أبدل داله بالنون فهو احلائن أي اهلالك: احلائد
  .أن تقول ما يف البيت: أي دعوة اخليل. للخيل: وقيل. للمنايا

: يعين. أبدل اهللا تعاىل احلائد نوناً بدال: نيه يف احلرب، فدعوة املنايا هي أن تقولإذا ظهرت امل: يقول

هالكا، من احلني، وهو : أي. أا تدعو على من حييد عن احلرب ذا القول أي جعل اهللا احلائد حائناً
  .اهلالك

 في أساسه ساجد خرلها  إذا درى الحصن من رماه بها

  . وهلا للخيل املضمرةحال، واهلاء يف ا: ساجد

  : إذا علم احلصن أنك رميته خبيلك سجد لك على أساسه، تعظيما لك ومثله قوله: يقول

 إلينا أهلها وتزول فتلقى  تمّل الحصون الشّم طول نزالنا
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 بعيراً أضلّه ناشد إال  ما كانت الطّرم في عجاجتها

  .الغبار: والعجاجة. يلبلدة وهسوذان، أو قلعته، واهلاء يف عجاجتها للخ: الطرم

أن الطرم قد خفيت يف عجاجة خيلك ساعة مث أثخنتها فكانت مبرتلة بعري ضل عن صاحبه مث : يعين
  .وجده

أراد من كثرة ما أثارت اخليل الغبار، اسودت الطرم، فخفيت القلعة حىت ال يكاد أحد يراها، : وقيل
وذان خرج عنها وسلمها، فكأنه بعري أضله مث شبه الطرم بالبعري الضال الذي فقده صاحبه، ألن وهس

  .صاحبه

 قد مسخته نعامةً شارد  تسأل أهل القالع عن ملٍك

فعل : يف موضع النصب صفة لنعامة، وإمنا ذكره ألن النعامة تقع على الذكر واألنثى، وتسأل: شارد
  .اخليل وكذلك مسخت واهلاء فيه ضمري امللك

كان ملكا : أي. لقالع، وقد مسخته هذه اخليل نعامة نافراًتتبع خيلك وهسوذان وتسأل عنه ا: يقول
  .تعرضها للقالع وأهلها: ففر من بني يديه كالنعامة الشارد، وسؤال اخليل عنه

 آنه به جاحد فكلّها  تستوحش األرض أن تقربه

  .اهلاء يف آنه ترجع إىل لفظ كل

أنه فر ومل : واملعىن.  يقر مبكانهتفزع األرض أن تقر بوهسوذان، فكل مكان منها حاحد ال: يقول
يوجد له أثر، فكل مكان طلبته اخليل فيه مل جتده، والغرض باستيحاش األرض من اإلقرار به هو أا 
تأنف من كونه عليها، وتريد أال يكون حياً ميشي عليها، فلما كان األمر خبالف مرادها مل ترض أن 

  .تقر به أنفةً من أن يكون هو من أهلها

  وال مشيد أغنى وال شائد  شاد وال مشيد حمىم فال

  .إذا بنيته بالشيد وأنا شائد وهو مشيد: شدت البناء أشيده شيداً: يقال. اجلص: املشيد

أنه هرب ومل مينعه حصنه الذي رفعه : يعين. فأنا مشيد وهو مشاد. إذا رفعته: وأشدته أشيده إشادةً
  .ها وجصصهاوطوله وبناه بالشيد وال مبانيه اليت شيد

 لغيظ العدو والحاسد إال  فاغتظ بقوٍم وهسوذ ما خلقوا
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  .يف مروان يا مرو: كما تقول. وهسوذان فرمخه، فحذف منه األلف والنون: أراد

: أراد بالقوم: وقيل. اغتظ بآل بويه، فهم مل خيلقوا إال غيظاً لكل عدو وحاسد: يا وهسوذان: يقول

  .جيش ركن الدولة

  يأكلها قبل أهله الرائد   نابتةًلما بلوك رأوك

  .القطعة النابتة من احلشيش: والنابتة. أي جربوك: بلوك

ملا جربوك رأوك أمراً هيناً فرموك بطالئعهم، وأوائل خيلهم قبل حضورهم، فكنت يف القلة : يقول
  .كالقطعة من العشب يأكلها الرائد قبل حضور احلي

  بينه عابدما كّل دام ج  زياً لمن يحقّقه وخّل

خل زي امللك ألهله الذين يستحقونه، فإنه ال يليق بك، فليس كل من تزيا بزي امللوك : يقول
  .يستحق ذلك، كما أنه ليس كل من دمى جبينه فهو عابد

 منه فيمنه عامد لقيت  إن كان لم يعمد األمير لما

ه، فإن مينه تعمد ذلك فناب إن كان عضد الدولة مل يقصد إىل ما جرى عليك، ومل يشهده بنفس: يقول
  .عنه

 بفتٍح كأنّه فاقد بشرى  يقلقه الصبح ال يرى معه

. إذا طلع الصبح، ومل يرد عليه من يبشره بفتح، قلق لذلك، حىت كأنه فقد شيئاً كان يف يده: يقول

 كأنه من قلقه امرأة فقدت: املرأة اليت فقدت ولدها بغري هاء كحائض وطاهر يعين: الفاقد: وقيل

  .ولدها

  ما خاب إالّ ألنّه جاهد  واألمر هللا رب مجتهٍد

    

. اجتهدت يف طلب امللك، فخاب سعيك، وقد رأينا من كان سبب خيبته، اجتهاده: يقول لوهسوذان

إن اإلمارة والدولة بتوفيق اهللا تعاىل، ومن : احلريص حمروم فكأنه قال: وحرصه، وهذا كما قيل
  .جتهادمواهبه، ال تنال باجلد واال

  يحيص عن حابٍض إلى صارد  والسهام مرسلةٌ ومتٍّق

من قوهلم حبض السهم حيبض حبضا فهو حابض، إذا وقع بني يدي : وحابض. أي يعدل: حييص
من قوهلم صرد السهم صردا، إذا نفذ من الرمية إىل ما : والصادر. الرامي لضعفه ومل يصل إىل الغرض
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  .وراءها

ورب إنسان : لة يعدل عنها من قرب، ومير إىل اهلدف حىت تصيبه يعينرب متق من سهام مرس: يقول
  .حيذر ما ال يصيب، ويفر إىل ما فيه هالكه

  أقائماً نال ذاك أم قاعد  يبل قاتٌل أعاديه فال

 وقاعد يف -الغرض قتل العدو، فسواء قتلته بنفسك، أو قتله غريك ممن هو منك، وأنت قاعداً : يعين
فال يبل أصله فال يبايل، فحذف الياء للجزم مث حذف األلف : لى قائم وقولهموضع نصب عطفاً ع

  .أيضاً ختفيفاً

 صيغ فيه، فإنّه خالد من  ليت ثنائي الّذي أصوغ فدى

  .اهلاء يف فإنه للثناء ويف فيه للممدوح

 ليدوم إن ثنائي الذي أصوغه يف عضد الدولة يبقى خملداً، فليت أن اهللا جعله فداء من مدحته: يقول
  .ملكه خالداً كما دام هذا الثناء

 ركنها له والد لدولٍة  لويته دملجاً على عضٍد

صغت مدحي دملجاً يزينه، كما يزين الدملج العضد، وملا كان املمدوح ملقباً بعضد الدولة : يقول
ركنها : لمث قا. جعل شعره دملجاً عليه؛ ملا بني العضد والدملج من املناسبة؛ ألن الدملج زين العضد

له والد أي ركن هذه الدولة والد لعضد الدولة، أورد لقبه ولقب أبيه بلفظ وجيز، واهلاء يف لويته 
مؤنثة ولكنه رد اهلاء إليها بلفظ التذكري، محال على املعىن؛ ألنه أراد : للثناء ويف له للعضد، والعضد

  .املمدوح، وهو مذكر، فرد الضمري إليه

معه الكالب والفهود والبزاة والشواهني وعدد الصيد، ما مل يرم مثله وخرج عضد الدولة يتصيد و
كثرةً، وكن يسري قدام اجليش مينه ويسرةً فال يطري شيء إال وصاده، حىت وصل إىل دشت األرزن، 
وهو موضع حسن على عشرة فراسخ من شرياز، كثري الصيد حتف به اجلبال، واألرزن، فيه غاب 

ل تصاد ويقتل بعضها، ويقبل بعضها ميشي واحلبل يف قروا، وكانت وماء ومروج، وكانت األيائ
الوعول تعتصم باجلبال، وتدور ا الرجال، وتأخذ عليها املضايق، فإذا أثخنها النشاب جلأت إىل 
. مواضع ال حتملها، فهوت من رءوس اجلبال إىل الدشت، فسقطت بني يديه، فمنها ما يطيح قرنه

خرج نصول النشاب من كبده وقلبه، فأقام ا أياماً على عني حسنة وأبو ومنها ما يؤخذ ويذبح فت
  : الطيب معه، مث قفل فقال أبو الطيب ميدحه يف رجب سنة أربع ومخسني وثالث مئة
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 أجدر األيام واللّيالي ما

 تقول ماله وما لي؟ بأن

  ال أن يكون هكذا مقالي

! ما هلذا الرجل ومايل ؟:  وتستغيث من يدي فتقولما أخلق األيام والليايل بأن تتظلم مين: يقول

حتتال األيام والليايل من : أي. ما أجدر أال تكون األيام هكذا: يعين: ال أن يكون هكذا مقايل: وقوله
  .أجلي

هي أحق بأن تستغيث : أي. أا أوىل بأن تتظلم مين، وأن تقول هذا املقال، من أن أقوله أنا هلا: واملعىن
  .ا، ألين أقوى منها وأقدر، فال أحتاج إىل التظلم منها؛ العتصامي بعضد الدولةمين، ال أن

ال أن يكون هكذا مقايل هلا، فحذف لالختصار والعلم به، وال بد من ضمري يعود إليها، فلو : وتقديره
  .مل حيمل على هذا التفسري مل يصح

  فتى بنيران الحروب صالي

 شرابي وبها اغتسالي منها

  الفحشاء لي ببالتخطر ال

  .أنا فىت: خرب ابتداء حمذوف أي: وفىت. القلب: والبال. الضمري يف منها وا للحروب

كيف ال تتظلم األيام والليايل من يدي ؟ وأنا فىت أصطلي بنار احلروب وأالبسها وأخوض : يقول
ذي أشرب منه وأغتسل أين ألفتها كما ألفت املاء ال: منها شرايب أي: وقوله. وهي نرياا. شدائدها
أراد شرايب من دماء األعداء اليت أريقها يف احلروب، وأتضمخ ا، فيكون ذلك اغتسايل، : به، وقيل

  .وأنا مع ذلك عفيف النفس، ال ختطر الفحشاء بقليب فضال عن فعلها: مث قال

 جذب الزراد من أذيالي لو

 لي صنعتي سربال مخيراً

  ما سمته سرد سوى سروالي

    

عمل : والسرد. واحد السراويل. القميص والسروال: والسربال. الذي يعمل الدروع: الزراد
  .الدروع ونسجها

خمرياً يل صنعيت : وهو قوله. لو جذب الزراد أذيايل، وخريين أن يسرد يل قميصا أو سراويل: يقول
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بعد ذلك بانكشاف سائر سربال ما طلبت منه إال أنه يصنع يل سراويل، أحصن ا عوريت، مث ال أبايل 
  .وهذا مبالغة منه يف بيان العفة. جسدي، إذا صنت العورة وحصنتها

فثويب من حديد، وعماميت من حديد، وجتافيف فرسي : إن املراد بذلك أن كل ما علي حديد: وقيل
  .فلم يبق إال أن أصنع سراويل من حديد. حديد

  وكيف ال وإنّما إداللي

  بفارس المجروح والشّمال

  أبي شجاٍع قاتل األبطال

كيف ال أكون كذا، : أي. بدل من فارس: وأيب شجاع. فرسان لعضد الدولة: اروح، والشمال
  .وإمنا أدل وأعتمد بفارس هذين الفرسني، وهو أبو شجاع الذي يقتل الشجعان كلهم

  ساقي كئوس الموت والجربال

  لما أصار القفص أمس الخالي

  تالوقتّل الكرد عن الق

  حتّى اتّقت بالفر واإلجفال

  فهالك وطائع وجالي

قوم من األكراد، : والقفص. يسقى أعداءه كئوس املوت وأولياءه كئوس اخلمر: يعين. اخلمر: اجلربال
. اإلسراع يف اهلرب: واإلجفال. الفرار: والفر. املاضي: واخلايل. يف نواحي كرمان، كان أهلكهم

  .املفعول الثاين: وأمس. املفعول األول ألصار:  والقفص.أي منعهم: وقتل الكرد

ملا قتل القفص حىت جعلهم منقضياً كأمس املاضي، وقتل الكرد عن آخرهم فلم يبق منهم : يقول
هالك قتل، وطائع سلم، وهارب قد خال عن : مقاتالً، حىت التجئوا إىل الفرار وصاروا بني ثالثة أقسام

  .وطنه

  ليواقتنص الفرسان بالعوا

  والعتق المحدثة الصقال

القدمية، احلديثة الصقال؛ ألا كل وقت جيدد : العتق. اصطاد الفرسان بالرماح والسيوف: يقول
  .صقاهلا

  سار لصيد الوحش في الجبال
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  وفي رقاق األرض والرمال

  على دماء اإلنس واألوصال

ملا : سار جواب لقوله: وقوله. يب الترابما كان رقيقاً، ليس بذي رمل؛ ألنه أط: الرقاق من األرض
  .أنه بدأ أوال باجلد واحلرب، مث أتبعه بالرتهة والصيد: أصار واملعىن

ملا قتل الكرد، عاد إىل صيد الوحش يف السهول واجلبال، فكان سريه يف هذه األرضني على : يقول
وهي كل :  وأبان أوصاهلمالكرد الذين قتلهم وأجرى دماءهم: وأراد باإلنس. دماء اإلنس وأوصاهلم

  .عظم يتصل باآلخر

  منفرد المهر عن الرعال

  من عظم الهمة ال المالل

  وشدة الضن ال األستبدال

كان يسري وحده منفرداً : يعين. ونصب منفرد على احلال. مجع رعلة، وهي القطعة من اخليل: الرعال
ه لعظم مهته أن يدنو منه أحد، وأن خيتلط اجليش عن جيشه، ومل يكن يفعل ذلك ملالً جبيشه، وإمنا فعل

  .به، وليتأمل عسكره ومييزه ويتفقده؛ لظنه به، ولو اختلط م مل يستنب له قدره

أنه مل يرد : ال االستبدال يعين: إن عظم قدره وعلو مهته محله على الصيد بنفسه وقوله: وقيل
  .نفسه عن االختالط ماالستبدال جبيشه لترتهه م، لكن لشدة ضنه م، أو ب

  ما يتحركن سوى انسالل

  فهن يضربن على التّصهال

وهو اللني والرفق، هيبةً : أن الرعال، وهي اخليل، ال تتحرك وال متشي إال على وجه االنسالل: يعين
  .أو حذراً من تنفري الصيد، فإن صهل منها فرس ضرب على صهيلة هيبةً له، وحذراً من نفور الصيد

  عليٍل فوقها مختالكّل 

  يمسك فاه خشية السعال

  من مطلع الشّمس إلى الزوال

كل قائد خمتال فوق هذه اخليل، كأنه عليل؛ هيبةً منه، وال يصول خشية نفور الصيد فهو ميسك : يعين
  .فاه خشيةً من أن يسعل
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كيف يكون حال من أراد أن العليل إذا كان ميسك فاه إذا حضره السعال وهو مع الرئيس، ف: وقيل
  : ومثله أليب متام. وهم كذلك من مطلع الشمس إىل وقت الزوال! دونه ؟

  خوف انتقامك والحديث سرار  همس والنّداء إشارةٌ فالمشي

   يئل ما طار غير آل فلم

   عدا فانغّل في األدغال وما

   وما احتمى بالماء والدحال

   الحرام اللّحم والحالل من

فوس عدد اآلجالالنّ إن   

. مجع دغل، وهو الشجر امللتف: دخل واألدغال: وانغل. أي غري مقصر: وغري آل. أي مل ينج: مل يئل

مجع دحل، وهو املطمئن من األرض جيتمع فيها ماء السماء وينبت : والدحال. أي امتنع: واحتمى
  .القصب

    

مل ينج منها طائر جمد يف الطريان، فكيف : يعين. مل ينج من الطري ما طار غري مقصر يف الطريان: يقول
ومل ينج أيضاً ما امتنع بالدحال من الصيد . ومل ينج أيضاً ما انغل فيما بني األشجار امللتفة! املقصر ؟

إن النفوس عدد اآلجال : وقوله. احلرام اللحم كاخلرتير والسباع، واحلالل اللحم كالظباء واأليائل
أن النفوس معدة للموت، واألجل يدركها مىت شاء وروى : واملعىن. وروى عدد بضم العني. مثل منه

  .أن لكل نفس أجالً، فآجاهلا مثل أعدادها: يعين. بفتح العني

  سقياً لدشت األرزن الطّوال

 المروج الفيح واألغيال بين

 وهو الطويل، والطوال، وهي مجع طويل، فكأنه جعل لكل موضع منها دشتاً طويالً: الطوال: روى

هو : واألرزن. الصحراء، وهي فارسي معرب أبدل منه السني شيناً عالمة للتعريب: لسعته، والدشت
مجع مرج، وهو كل موضع فيه ماء وعشب ال : اخلشب، وأضاف الدشت إليه ألنه ينبت فيه، واملروج

اد به مجع غيل، وهو الشجر امللتف، وأر: واألغيال. مجع أفيح وفيحاء وهو الواسع: والفيح. ينقطع
  .األمجة هنا

 الخنزير للرئبال مجاور
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  داني الخنانيص من األشبال

  مشترف الدب على الغزال

 األضداد واألشكال مجتمع

: والرئبال. أي سقاه اهللا تعاىل من هذه األحوال. جماور وما بعده نصب على احلال من دشت األرزن

واملشترف . مجع شبل، وهو ولد األسد: شبالواأل. مجع خنوص، وهو ولد اخلرتير: واخلنانيص. األسد
أن هذا الدشت : فيكون مشرفاً يعين به. وذلك ألن الدب جبلي والغزال سهلي. واملشرف مبعىن

  .سهلي جبلي قد اجتمع فيه صيد السهل واجلبل، وقد حصل فيه األضداد واألشكال

  كأن فنّاخسر ذا اإلفضال

  خاف عليها عوز الكمال

  والفيالبالفيل فجاءها

واهلاء يف عليها وجاءها لدشت األرزن ردها إىل معىن الصحراء واألرض . فقدانه: عوز الشيء
  .والناحية

هذه الصحراء قد اجتمع ا مجيع احليوان إال الفيل، فلما خشى األمري أن تقصر عن حد : يقول
  .الكمال جاءها بالفيل والفيال حىت كملت

 األيل في الحبال فقيدت

  هوق الخيل والرجالطوع و

 تسير سير النّعم األرسال

 معتمةً بيبس األجذال

: مجع وهق: والوهوق. واأليل ها هنا مجع األيل، واملعروف يف مجعه األيائل. نصب على احلال: طوع

  .مجع راجل: والرجال. وهو احلبل

أا متمكنة : يعين. لرجالقاد األيل، وهو الثور الوحشي يف احلبال، وأا طوع حبال اخليل وا: يقول
مجع جذل، : واألجذال. رسل: القطع من اإلبل، واحدها: والنعم األرسال. ال يتعذر عليهم صيدها

وهو أصل الشجرة إذا قطع أعاله وأراد به ها هنا قرون األيل، وجعلها معتمة بالقرون؛ إلحاطتها 
  .مجع يابس: واليبس. برءوسها، وتعطفها عليها
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يائل تسري كأا قطع اإلبل املتصلة، من كثرا، وشبه قروا بأصول األشجار أقبلت األ: يقول
  .اليابسة

 تحت أثقل األحمال ولدن

 منعتهن من التّفالي قد

  ال تشرك األجسام في الهزال

أي األيائل ولدت حتت أثقل األمحال، وهي قروا، جعلها أثقل األمحال لطوهلا وكثرة : ولدن: قوله
  .شعبها

أن : يعين: قد منعتهن من التفايل: وقول. أراد بأثقل األمحال اجلبال؛ ألنه تولد يف مغارات اجلبال: لوقي
مث ذكر . القرون قد منعتها من أن يدنو بعضها من بعض فيفلى بعضها رءوس بعض كسائر احليوانات

  .أن القرون ال تشارك األجسام يف اهلزال، وال تنقص كما تنقص األجسام

   إلى األظاللإذا تلفّتن

أشنع األمثال أرينهن 

إذا تلفتت األيائل، ونظرت أظالهلا، رأت منها أشنع منظر وأقبح مثال؛ لطول قروا وكثرة : يقول
  .شعبها

 خلقن لإلذالل كأنّما

  زيادةً في سبة الجهال

فإذا . قرنانلفالن : يعين بذلك قول الناس. كأن هذه القرون خلقت لإلذالل، زيادة يف سبة اجلهال
  .له قرون األيل: زاد يف السب قال

  والعضو ليس نافعاً في حال

 الجسم من الخبال لسائر

  .الفساد، وجعل القرن عضواً جمازاً التصاله باألعضاء: اخلبال

  .إن العضو وإن عظم ال مينع صاحبه من املوت والفساد: يقول

  وأوفت الفدر من األوعال

 بقسي الضال مرتدياٍت
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. مجع فدور، وهو املسن من األوعال، وهي تيوس اجلبل: والفدر. أي أشرفت، وقيل أقبلت: أوفت

السدر الربي، والعرب تتخذ منها القسي شبه قرواً لطوهلا وانعطافها بالقسي، وجعلها : والضال
  .مرتدية ا، النعطافها من رءوسها إىل أكفاهلا

  نواخس األطراف لألكفال

  اآلطالينفذن من يكدن

  .اخلواصر، واحدها إطل: دفعتها به، واآلطال: من خنست الدابة بعود: النواخس

طالت قروا حىت خنست أكفاهلا، وأطراف هذه القرون تكاد تنفذ يف اخلواصر؛ حلدا : يقول
  .واعتراضها

 لحى سود بال سبال لها

  يصلحن لإلضحاك ال اإلجالل

ى سود، ليس هلا شوارب، وحلاها تصلح ألن يضحك منها وهي التيوس، حل: هلذه الفدر: يقول
بال أسبلة، : ويسخر من صاحبها، وال تصلح لإلجالل، خبالف سائر اللحى، وكان القياس أن يقول

  .لكن أقام الواحد مقام اجلمع

 أثيٍث نبتها متفال كّل

  لم تغذ بالمسك وال الغوالي

مجع : والغوايل. املنتنة الرائحة: واملتفال. فيقاً كثيفاًكثري النبت يقال شعر أثيث إذا كان ص: األثيث
  .الغالية

  .لكل منها حلية كثيفة ملتفة الشعر منتنة الريح مل تغذ باملسك وال الغالية: يقول

  ترضى من األدهان باألبوال

 ذكي المسك بالدمال ومن

  .السرجني: الدمال

إن الوعل يشرب بوله، فهو ينصب : وقيل. تستعمل البول بدل الدهن، والبعر بدل املسك: يقول
  .على حليته

  لو سرحت في عارضي محتال
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 لعدها من شبكات المال

 قضاة السوء واألطفال بين

أن حليته كبرية تصلح للعدول والقضاة، : يعين. جانبا وجهه: أي مشطت، وعارضا الرجل: سرحت
 يصطاد ا املال، بني قضاة السوء فلو كانت يف وجه رجل صاحب حيلة لعدها من الشبكات اليت

  .يأكل ا أموال األيتام اليت يف حجر القضاة: يعين. واألطفال

 اإلدبار باإلقبال شبيهة

  ال تؤثر الوجه على القذال

  .مؤخر الرأس: القذال

إن وجهها مثل أقفائها يف كثرة الشعر، وإقباهلا مثل إدبارها، ففي وجهها من شعر نواصيها ما : يقول
  .يشبه أذناا، فال يتميز إقباهلا من إدبارها وال وجهها من قفاها

مث أخرب أنه ال يؤثر يف الرمي . إا رميت من كال اجلانبني، فهي ما بني النبال أقبلت أم أدبرت: وقيل
  .بعض األعضاء على البعض، بل هو مرمي من خلفه وقدامه

 فاختلفت في وابلي نبال

  من أسفل الطّود ومن معال

ان : يعين. من أسفل الطود، وهو اجلبل، ومن فوقه: اختلفت األوعال يف وابلني من السهام: يعين
. من معال: وقول. الرماة كانوا يرموا من أعلى اجلبل ومن حتته، وشبه كثرة السهام باملطر الوابل

  .من أعلى اجلبل: أي

 أودعتها عتل الرجال قد

  في كّل كبٍد كبدي نصال

  .جانباه: لقسي الفارسية الواحد عتلة، وهي القسي اليت نشاهدها، وكبدي النصلا: العتل

واهلاء يف . قد رمتها قسي الرجال، من فوق ومن حتت، فأثبتوا يف كبد كل وعل سهمني: يقول
  .أودعتها للوعول

 يهوين من القالل فهن

  مقلوبة األظالف واإلرقال
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أا كانت تسقط من أعايل اجلبال : يعين. اجلبالمن رءوس : أي. أي يسقطن من القالل: يهوين
. معكوسة على رءوسها إىل أسفل، فأظالفها فوق جسومها، وكذلك عدوها معكوس مقلوب

  .ضرب من السري السريع: واإلرقال

  يرقلن في الجو على المحال

 طرٍق سريعة اإليصال في

 كانت وي على ظهورها يف طرق أي. مجع حمالة، وهي فقار الظهر: واحملال. أي يسرعن: يرقلن
  .سريعة اإليصال هلا إىل األرض

 فيها نيمة الكسال ينمن

  على القفي أعجل العجال

. مجع عجالن: والعجال. مجع كسالن: اهليئة للنائم، كاجللسة والكسال: والنيمة. اهلاء يف فيها للطرق

  .مجع قفا: والقفى

تنام الكساىل على أقفائها، تشبيهاً بنوم الكسالن الذي إذا ينمن يف الطرق اليت يهوين فيها كما : يقول
  .نام ال حيب احلركة والعجلة وال ينتبه بالتحريك

 يتشكّين من الكالل ال

  وال يحاذرن من الضالل

يعين . ال تشكو كالال؛ ألن هويتها حركة طبيعية، فال مشقة عليها فيها وال حياذرن من الضالل: يعين
  .ضيض؛ ألن املرمى من شاهق ال ينفك من اهلوى والسقوطأا ال ختطئ احل

  فكان عنها سبب التّرحال

 إكثاٍر إلى إقالل تشويق

  .اهلاء يف عنها لأليائل، والوعول

    

كثر الصيد حىت : يعين. كان سبب رحيلنا عن صيد الوحش تشويق اإلكثار منها إىل اإلقالل: يقول
  .الل إىل اإلقالل منها، فكان ذلك سبب رحيلناشوقنا اإلكثار، مبا أدخل علنيا من امل

 نجٍد منه في بلبال فوحش

  يخفن في سلمى وفي قتال
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واهلاء يف . جبل بالقرب من دومة اجلندل: وقتال. أحد جبلي طيئ، واآلخر أجأ: وسلمى. اهلم: البلبال
  .منه أليب شجاع

  .واضطربت يف جباهلاالوحش اليت يف جند، ملا مسعت مبا صنع األمري هنا خافت : يقول

 الضباب واألورال نوافر

  والخاضبات الربد والرئال

 والخنساء والذّيال والظّبي

النعام : واخلاضبات. مجع ورل وهي دابة أكرب من الضب على خلقته: واألورال. مجع ضب: الضباب
ب لونه إىل لون مجد أربد وربداء، وهو الذي يضر: والربد. إذا أكلت الزهر امحرت أطراف جناحها

. الثور الوحشي: والذيال. البقرة الوحشية: واخلنساء. مجع الرأل، وهو فرخ النعام: والرئال. الرماد

هذه احليوانات الوحشية : يعين. خيفن منه على هذه احلال: أي. ونوافر نصب على احلال من الوحش
  .نافرة يف جند خوفاً منه

 من أخباره األزوال يسمعن

  س على السؤالما يبعث الخر

  .مجع زول، وهو العجب: االزوال

  .وحش جند يسمعن من أخبار عضد الدولة أخباراً عجيبة تبعث اخلرس على السؤال لعجبها: يقول

أراد باخلرس الوحوش؛ ألا ملا مسعت بأخباره أقبلت مع خرسها يسأل بعضها بعضاً على هذا : وقيل
  .اخلرب العجب

  .يسمعن من أخبار الصيد: أي. تعود إىل الصيدإن اهلاء يف أخباره : وقيل

 والعوذ والمتالي فحولها

 تود لو يتحفها بوالي

  يركبها بالخطم والرحال

مجع عائذة، وهي : والعوذ. الفاء أصل، وهي فحول بضم الفاء مجع فحل: الفاء فاء اجلواب، وقيل
  مجع خطام : واخلطم. ها ولدهامجع متلية، وهي اليت يتلو: واملتايل. القريبة العهد بالنتاج

 من هذه األهوال يؤمنها

  ويخمس العشب وال يبالي
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 كّل مسيٍل هطّال وماء

أا تتمىن أن يبعث والياً، حىت يركبها باألزمة والرحال، ويؤمنها هذا الوايل من أن يقصدها : يعين
  .املاء الذي تشربهلصيدها، وال يروعها بأهواهلا، ويأخذ منها مخس العشب الذي ترعاه ومخس 

 يا أقدر السفّار والقفّال

  لو شئت صدت األسد بالثّعال

 شئت غرقت العدى باآلل أو

وأبدل الياء من . الثعالب: والثعايل. مجع قافل، وهو الراجع من سفره: والقفال. مجع املسافر: السفار
  .الباء

سود بالثعالب ألمكنك ذلك؛ يا أقدر مسافر وراجع لو شئت أن تصيد األ: يقول لعضد الدولة
  .لو شئت أن تفرق أعداءك بالسراب ألمكنك: يعين. السراب: واآلل. لسعادة إقبالك

  ولو جعلت موضع اإلالل

 قتلت باآللي آللئاً

  .مجع لؤلؤة: احلراب، واحدا آلة، واآللئ: اإلالل

 لسعادة جدك فال يتعذر لو جعلت بدل احلراب آللئ، ألمكنك أن تفعل ا ما تفعل باحلراب؛: يعين
  .عليك شيء ترومه

  لم يبق إالّ طرد السعالي

 الظّلم الغائبة الهالل في

  على ظهور اإلبل األبال

اليت قد اجتزأت : واإلبل األبال. السعالة أخبث اجلن: وقيل. مجع سعالة، وهي الغول: السعال
  .بالًأبلت اإلبل تأبل أ: يقال. األبل: بالعشب عن املاء، الواحد

مل يبق إال أن تطرد السعايل يف الظلمات اليت ال يطلع فيها القمر، على اإلبل اليت جتزئ بالرطب : يقول
  .عن املاء

 بلغت غاية اآلمال فقد

  فلم تدع منها سوى المحال

 ال مكاٍن عند ال منال في
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  .اهلاء يف منها لآلمال

و احملال، وهو ما ال حيويه مكان، وال يصل إليه قد بلغت مجيع اآلمال، ومل تترك منها إال ما ه: يقول
منال، وهو احملال؛ ألن كل شيء ال بد من أن حيويه مكان ويدركه منال، خال اهللا تبارك وتعاىل فإنه ال 

  .حيويه مكان، وال يدركه منال وال مثال، وهو موجود حي

  .ويه مكان وال يناله منالأراد قد بلغت ما يصح بلوغه فلم يبق إال وراء العامل الذي ال حي: وقيل

 يا عضد الدولة والمعالي

  النّسب الحلي وأنت الحالي

  باألب ال بالشّنف والخلخال

 تحلّى منك بالجمال حلياً

  .الذي يلبس احللي وحلياً نصب على املصدر: احلايل

    

مبفاخر أبيك، النسب زينة لك، كما أن احللي زينة لالبسه، فأنت حايل : خياطب عضد الدولة ويقول
أن كرم نسبك حلى : حلياً حتلى منك باجلمال يعين: وقوله. ال باحللي الذي هو الشنف واخللخان

  .عليك، وأنت أيضاً حلى بالنسب حليته اجلمال فنسبك يزينك وأنت تزينه جبمالك

  ورب قبٍح وحلى ثقال

  أحسن منها الحسن في المعطال

حسن احللي حبسن البسه، فإن احلسن على املرأة العاطل : يعين. االعاطل، اليت ال حلي عليه: املعطال
  : وهذا كما قال يف موضع آخر. أحسن من احللي الثقيل على املرأة القبيحة

  وفي عنق الحسناء يستحسن العقد

  فخر الفتى بالنّفس واألفعال

  من قبله بالعم واألخوال

  .أي من قبل فخره بعمه وخاله: من قبله

والباء يف قوله بالعم متعلق . لفىت من يفخر بأفعاله ونفسه قبل افتخاره بأعمامه وأخوالها: يقول
إن الباء وما بعدها يف موضع : وقيل. ال يفخر أحد بعمه وخاله، ويترك نفسه وأفعاله: أي. مبحذوف

  .من قبله كائناً بالعم واخلال: أي. نصب على احلال من اهلاء يف قبله وتعلقها أيضاً مبحذوف
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وهي آخر ما سار يف شعره، ويف . وقال أيضاً ميدحه ويودعه يف شعبان سنة أربع ومخسني وثالث مئة
  .أثناء هذه القصيدة كالم جرى على لسانه كأنه ينعى نفسه، وإن مل يقصد ذلك

 ملك إذاً إالّ فداكا فال  فدى لك من يقصر عن مداكا

  .الغاية:  ال غري واملدىبكسر الفاء ميد ويقصر، وإذا فتح يقصر: الفداء

لعضد الدولة جعل اهللا فداءك من يقصر عن مداك يف الفضل واجلود، فإذا أجيبت يل هذه : يقول
الدعوة، فداك كل ملك، فلم يبق يف الدنيا ملك، إال وهو فداك؛ ألم كلهم مقصرون عن معاليك، 

  .فداك سائر امللوك واخلالئق: فكأين قلت

 بالبقاء لمن قالكا دعونا  ويولو قلنا فدى لك من يسا

  .أي أبغضك: قالك

لو قلنا جعل اهللا فداك من يساويك، لكنا قد دعونا ملن يبغضك بالبقاء لقصوره عن حملك : يقول
وهذا . كأين قلت ال فداك من هو دونك. إذا قلت فداك من يساويك: يعين. واحنطاطه عن مساواتك

  .اقتضاء

  لمملكٍة مالكاوإن كانت   فداءك كّل نفٍس وآمنّا

لو قلنا فداك من يساويك، لكنا قد جعلنا كل نفس آمنة من : أي. قوامه الذي يقوم به: مالك الشيء
أن تكون فداك، وإن كانت قواماً ملمالك؛ ألن كل ملك مقصر عن عالك، فهو خارج عن هذه 

  .الدعوة لو دعوا، فلهذا تركتها

  نثر الشّباكاوينصب تحت ما   ومن يظّن نثر الحب جوداً

مث أبدلت الطاء ظاء . يفتعل من الظن، وأصله يظنت فقلبت التاء طاء ملوافقة الطاء يف اإلطباق: يظن
لتدغم يف الظاء بعدها، مث أدغم فيها الظاء فصار اللفظ بالظاء يظن وموضع من نصب عطفاً على كل 

  . على االستئنافوجيوز أن يكون موضعه جراً عطفاً على كل نفس وجيوز أن يكون رفعاً

وهذا مثل ملن يبذل األموال . فداك من ينثر احلب وينصب حتته الشباك. وكنا أيضاً آمنا: يقول
وغرضه أن جير ا نفعاً إىل نفسه، وهو يظن أن ذلك جود، وهو ليس جبواد يف احلقيقة، ألنه كالتاجر 

 على ما فعله، وال جير نفعاً إىل يطلب ببذل األموال األرباح، وأما اجلواد فمن حيسن وال يطلب جزاء
  : والبن الرومي مثل ذلك. نفسه

  إذا المرء أعطى المال إعطاء مشتري  تعطي المال إعطاء واهٍب رأيتك
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 بلغت به الحال السكاكا وقد  بلغ التّراب به كراه ومن

  .اهلواء: والسكاك. النوم: الكرى

ذكره وجهله بالتراب، وإن بلغته حاله وغناؤه فداك كل من بلغه نومه وغفلته ومخول . آمنا: يقول
  .للسماء

  .دقة الساقني، وهذا إشارة إىل ضعفه ومخوله: والكرى أيضاً

  لقد كانت خالئقهم عداكا  كانت قلوبهم صديقاً فلو

يقع على الواحد واجلمع، واملذكر واملؤنث بلفظ واحد، وكذلك العدو، وقد أتى بلفظ : الصديق
  .عدوا ليطابق قوله صديقاً: كا ألن القاقية أدته إىل ذلك، واألحسن أن يقولعدا: اجلمع يف قوله

أن مجيع من ذكرته لو كانوا حيبونك بقلوم فإن خالئقهم أعداؤك لكوم أضداد لك، : واملعىن
  .والضد يبغض ضده، فأخالقهم تبغضك لقصور أصحاا عن شأوك

  كاإذا أبصرت دنياه ضنا  مبغض حسباً نحيفاً ألنّك

ملا استعار لقلة احلسب النحافة، استعار لكثرة املال . السمينة اليت ضاق جلدها بشحمها: الضناك
  .السمن والضخامة

  .إن خالئقهم أعداؤك؛ ألنك تبغض من كثر ماله وقل حسبه وجمده: يقول

    

 أن يحّل به سواكا بحبك  أروح وقد ختمت على فؤادي

: كما يف اخلرب. ، حىت صرت مضطراً إىل حبك، وشغلت به قليبأحسنت إيل إحساناً ملكت به: يقول

جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فأنا أروح عنك خمتوماً على قليب حببك، فال يشغل حبب 
  .ملك غريك

  ثقيالً ال أطيق به حراكا  حملتني شكراً طويالً وقد

أطيق له محالً، وال أقدر على القيام أروح عنك وقد محلتين من شكرك ما ال : يعين. احلركة: احلراك
  .إشارة بالعود إليه! به، لكثرة ما أفضت علي من إحسانك، فكيف أتفرغ إىل محل نعمة غريك ؟

 تمشي بنا إالّ سواكا فال  أحاذر أن يشقّ على المطايا

ها سوكت اإلبل، إذا متايلت يف مشيت: يقال. إال سواكا ومساكا ومها املشي الضعيف املضطرب: روى
  .من الضعف واهلزال
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أخاف أن أشكرك، فيثقل على املطايا فال تقدر على املشي حتته، إال مشياً ضعيفاً من كثرة ما : يقول
  .محلناه من العطايا، ومن كثرة ما تقلدنا من الشكر وحنن عليها

  يعين على اإلقامة في ذراكا  اهللا يجعله رحيالً لعّل

  .الناحية والكنف: الذرا

إمنا أمضى ألصلح شأين : يعين. و أن جيعل اهللا تعاىل هذا الرحيل سبباً إلقاميت يف ذراكأرج: يقول
  .وأمحل أهلي وأقيم يف ظلك ساكن النفس رخي البال

 أبصر به حتّى أراكا فلم  فلو أنّي استطعت حفضت طرفي

شوقي لو قدرت بعد رحيلي عنك لغمضت طريف، فلم أنظر إىل أحد حىت أرجع إليك؛ لشدة : يقول
  : إليك، واهتمامي بسرعة العود، ومثله آلخر

 أراهم آخر الدهر حتّى  عيني ال أرى أحداً غمضت

  نداك المستفيض وما كفاكا ؟  الصبر عنك وقد كفاني وكيف

  .من فاض املاء، إذا سال: املستفيض

 بعد مل يكفك أصرب عنك وقد أفضت علي من نعمائك حىت كفاين ما أعطيتنيه، وأغناين ؟ وأنت: يقول
  ! البذل واإلنعام 

  !فتقطع مشيتي فيها الشّراكا ؟  وعين الشّمس نعلي أتتركني

فإذا فارقتك ! قد بلغت بقصدي إليك املرتلة الرفيعة، حىت صارت عني الشمس أو نفسها نعلي : يقول
ك نعلي، زالت عين هذه املرتلة، واحنططت عن الدرجة اليت أوصلتين إليها، فكأن مشييت قطعت شرا

ال أبعد عنك وأنت : أي. ال أحط نفسي وأنت ترفعين: يعين: حىت سقطت عن رجلي، وهذا مثل
ال تتركين أضيع الشرف الذي وصلت إليه بقصدك، كأنه يعرض : أتتركين كأنه يقول: وقوله. تقربني

  .بالرغبة يف املقام عنده

  !فكيف إذا غدا السيرا بتراكا ؟  أسفي، وما سرنا، شديداً أرى

  : ابتركت الناقة يف سريها إذا سارت سرياً شديداً ومثله لسحيم: يقال. أي شديداً: ابتراكا

  !فكيف إذا حثّ المطي بنا شهرا ؟  ولما يمض بي غير ليلٍة أشوقاً

وما سرنا فإذا مل : وقد جعل مكان الشوق األسف ألنه قال. وما سرنا زيادة حسنة: إال أن يف قوله
  : ومثله قول قيس. ناكيسر فال شوق ه



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        1006

 الهوى حتّى تعب لياليا رويد  أشوقاً ولما يمض بي غير ليلٍة

  : ومثله لبعضهم

  بنا وبكم من علم ما البين صانع  كنت أبكي والنّوى مطمئنة وقد

 ! أنا ما ضربت وقد أحاكا وها  الشّوق قبل البين سيفٌ وهذا

  .مل يقطع: أي. ضربه فما أحاك فيه السيف: يقال

شبه . عمل يف الشوق وأنا بعد مل أرحل عنه، فكأنه سيف قطع من بدين قبل أن أضرب به: يقول
  .الشوق بالسيف، ونفسه مبن أثر فيه السيف، مث تعجب بأن أثر فيه السيف قبل الضرب به

  عليك الصمت ال صاحبت فاكا  التّوديع أعرض قال قلبي إذا

  .أي الزم الصمت: ألنه إغراءأي قرب وظهر، ونصب الصمت بعليك : أعرض

أي أهلكه اهللا تعاىل وفرق : اسكت ال صحبت فاك: كلما أردت أن ألفظ بالوداع قال يل قليب: يقول
  .بينك وبني فيك قبل أن تنطق بالوداع

  .اسكت بعد رحيلك عنه، وال متدح غريه، فال صاحبت فاك: املعىن أن القلب قال يل: وقيل

  ! وال مناكا: عاودةٌ لقلتم  أن أكثر ما تمنّى ولوال

اسكت فال صحبت فاك إن : قال قليب عندما أردت التوديع: يعين. ما تتمىن، فحذف تاء املخاطبة: أي
لوال أنك تتمىن الرجوع إليه، لقلت ال صاحبت : وقال أيضاً. نطقت بالوداع ومدحت بعده غريه

  .مناك أيضاً

  شفاكاوأقتل ما أعلّك ما   استشفيت من داٍء بداٍء قد

  .أي أمرضك: أعلك

    

قال قليب تداويت من شوقك إىل أهلك بفراق عضد الدولة، وكل واحد منهما سقم، غري أن : يقول
أن فراق أهلك أعلك، وفراق عضد الدولة الذي استشفيت : يعين. أقتل ما أسقمك، ما استشفيت به

  .من الذي أعلك. به، فهو أقتل لك وأدحى يف اإلهالك

  :  قول املتنيب إىل قلبه وهو قريب من قول القائلهذا من: وقيل

  كالمستجير من الرمضاء بالنّار  بعمرو عند كربته المستجير

 قد أطلت لها العراكا هموماً  منك نجوانا وأخفى فأستر
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  .الصراع: والعراك. السر: النجوى

  . أعاركهاأستر منك مناجايت مع قليب، وأخفي منك مهوماً ال أزال: يقول لعضد الدولة

  وإن طاوعتها كانت ركاكا  إذا عاصيتها كانت شداداً

ما يهمه من : واهلاء يف عاصيتها وطاوعتها للهموم، وأراد باهلموم. مجع ركيك، وهو الضعيف: الركاك
إن عاصيت اهلموم، واخترتك على أهلي كانت قوية وإن طاوعتها كانت ركيكة؛ ألين : أي. الشوق

  .وهذا رأي ضعيف. جوارك والتشرف بكأختار لقاء األهل على 

 له قدومي ذا بذاكا يقول  وكم دون الثّوية من حزيٍن

  .دون الثوية أي أقرب إلينا من الثوية: وقوله. مكان بالكوفة: الثوية

: كم يل بقرب الثوية من حزين على فراقي، إذا قدمت عليه سر بلقائي، فكأن قدومي قال له: يقول

  .ك احلزن الذي كان، ولوال كان ذلك احلزن، مل يكن هذا السرورهذا السرور اآلن، بذل

  .إن شاء اهللا تعاىل: ومل يقل بعد قوله يقول: قال ابن جين

 رجل تروك والوراكا يقبل  ومن عذب الرضاب إذا أنخنا

اسم ناقة وهبها له عضد الدولة والوراك شبه خمدة يتخدها الراكب : وتروك. قطع الريق: الرضاب
  .ركه، يتورك عليهاحتت و

  .كم دون الثوية من حبيب حلو الريق إذا وصلت إليه يقبل الناقة وخمديت اليت هي على الناقة: يقول

  وقد علق العبير به وصاكا  أن يمس الطّيب بعدي يحرم

  .أي لصق به: صاك به

 اجلسم، هذا احلبيب قد حرم على نفسه أن ميس الطيب بعد غيبيت عنه، وهو مع ذلك طيب: يقول
  : كأن العبري لصق به، وهو من قول امرئ القيس

  وجدت بها طيباً وإن لم تطيب

  : واملصراع األول من قول اآلخر

 حرام ال يمسني الغسل علي  فيا ليل إن الغسل ما دمت أيما

 البشامة واألراكا ويمنحه  ثغره من كّل صب ويمنع
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  .واهلاء يف مينحه للثغر. األراكشجر يتخذ منه املساويك، وكذلك : البشام

هذا احلبيب مينع ثغره من كل من يشتاق إليه، فال ميكنه من تقبيله ورشفه، ومع ذلك جيود : يقول
  .يصفه بالعفة. بثغره على مساويك البشام واألراك

  فليت النّوم حدث عن نداكا  مقلتيه النّوم عنّي يحدث

 رآين يف النوم، فليته رأى يف النوم ما حبوتين به من املال إن احلبيب العذب الرضاب، إذا نام: يقول
  .واإلكرام، فيعذرين يف فراقي له

وقد أنضى العذافرة اللّكاكا  البخت ال يعرقن إالّ وأن  

. الناقة الشديدة: والعذافرة. من قوهلم أعرق الرجل، إذا أتى العراق: مجع البخيت، ويعرقن: البخت

مجع لكيك، وهو الكثري اللحم وروى بضم الالم، فيكون صفة لواحدة : اواللكاك. الشحيمة: وقيل
  .وفاعل أنضى ضمري الندى

  .وليت النوم أخربه أن البخت ال تصل إىل العراق، إال وقد أنضى نداه النياق بثقله وكثرته: يقول

  إذا انتهبت توهمه ابتشاكا  أرضى لمقلته بحلٍم وما

تومهه املقلة، فحذف تاء التأنيث، واهلاء يف مقلته لعذب الرضاب، أي ت: وتومهه. الكذب: االبتشاك
  .ويف تومهه للحلم

ال أرضى أن يرى يف النوم ما أنا عليه من الشرف؛ : ليت النوم حدث عن نداك رجع وقال: ملا قال
  .ألنه إذا انتبه من نومه تومهه كذباً، وعده من أضغاث األحالم واألماين الباطلة

 فليتك ال يتيمه هواكا  غي وأحكيوال إالّ بأن يص

أي ال أرضى بأن يرى ذلك يف النوم، وإمنا أرضى بأن أحكى له وهو يسمع، فليته ال يصري متيما حببك 
  .فينصرف عين ومل يعشقك من وصفي مكارمك وإحسانك

  !أيعجب من ثنائي أم عالكا ؟  وكم طرب المسامع ليس يدري

أمدحي لك أحسن، أم عالك ؟ إذ كل واحد : ك، فال يدريكم من سامع يطربه ثنائي علي: يقول
  .منهما يطرب

 الشّعر فهرى والمداكا وذاك  وذاك النّشر عرضك كان مسكاً

  .حجر مبسوط يسحق عليه الطيب: واملداك. احلجر قدر ملء الكف: الرائحة الطيبة، والفهر: النشر
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  .نشر مكارمه بالشعر: وجيوز أن يريد بالنشر

ي أنشره من إحسانك وفضلك، إمنا هو فعلك، فهو مبرتلة ريح املسك يفوح، ولكن الذ: يقول
عرضك كان املسك، وكان شعري الذي يتضمن ثناءك مبرتلة الفهر، واملداك يسريه وينشره، وليس 

يزيد فيه شيئاً، كما أن الفهر واملداك يشيعان نشر املسك ويظهران جوهره، وال يزيدان فيه شيئاً، 
  .يشيع معاليك من غري أن يزيد فيها شيئاًكذلك شعري 

 إذا لم يسم حامده عناكا  فال تحمدهما واحمد هماماً

ال حتمدين على شعري ومحدي : أي. ال حتمد فهري ومداكي على ما يظهران من طيب عرضك: أي
لت إذا ق: إذا مل يسم حامده عناكا أي: نفسك اليت أسدت الثناء وقوله: أي. لك، ولكن امحد مهاماً

  : مدحاً ومل أسم فيه أحداً، فإمنا عنيتك به وهذا مثل قول أيب نواس

  فأنت كما نثني وفوق الّذي نثني  نحن أثنينا عليك بصالح إذا

 لغيرك إنساناً فأنت الّذي نعني  جرت األلفاظ يوماً بمدحه وإن

غداً يلقي بنوك بها أباكا  له شمائل من أبيه أغر 

  .واهلاء يف ا للشمائل. األخالق: مائلصفة للهمام، والش: أغر

غداً يلقي بنوك ا أباكا أي : وقوله. أي مشاة وأخالق: أمحد مهاماً أغر، فيه مشائل من أبيه: يقول
أي كلكم يشبه فعله فعل . أم إذا كربوا أشبهوا مشائل أبيك كما أشبهته أنت: يعين. بتلك الشمائل

  .أبيه، ويرتع إىل كرم أصله

  وآخر يدعي معه اشتراكا  حباب مختص بوجٍدوفي األ

يف الناس من هو حمب على احلقيقة، خمتص بالوجد على فراق أحبته، وفيهم من يدعي االشتراك : يعين
  .معه يف الوجد وهو كاذب يف دعواه

أراد باملختص نفسه ألجل فراقه، ومن تداين خمتص بود ذلك الوجد، وذلك الوجد لفراقك، : وقيل
  .عند غريي شعري، إال جمرد الدعوىوليس 

زوجته، تدعى مشاركة والدته : أراد باملختص بالوجد نفسه ألجل فراقه، ومن يدعي االشتراك: وقيل
  .يف احلزن ألجله

 تبين من بكى ممن تباكا  إذا اشتبهت دموع في خدوٍد
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اشتبهت دموعهما يف أن الذي يبكي بوجد وحرقة قلب، يظهر ممن يتكلف البكاء رياًء، وإن : يعين
  .جرياا على اخلدود

  لعيني من نواي على أوالكا  مكرمات أبي شجاٍع أذمت

ممن خيادع : أي. مكرمات أيب شجاع قد دخلت عيين يف ذمتها ومنعتها من أن تكون من أولئك: أي
  .ويظهر من الود خالف ما يبطن

ار خالفها يف غيبتك، فإن اإلنسان مكارمك وإحسانك منعتين من دعوى احملبة حبضرتك وإظه: يعين
  .مطبوع على حب من أحسن إليه، فإذا أبعدت أضمرت من مودتك مثل ما أظهر اآلن حبضرتك

  لها وقع األسنّة في حشاكا  يا بعد عن أيدي ركاٍب فزل

يشري إىل . يا بعد زل عن أيدي إبلي، فإا تنفذ فيك وتفعل يف حشاك فعل األسنة: خياطب البعد يقول
  .رعة سريه وعودهس

  .أراد بذلك أا تطوي البعد وتنفذه، فكأا أثرت فيه هذا التأثري: وقيل

 أو نجاةً أو هالكا أذاةً  وأيا شئت يا طرقي فكوني

هالكاً أو جناة، فإن : إذا سرت وعضد الدولة راض عين، فال أبايل أي شيء كان يف طريقي: يعين
  .سعادة جده تدفع ما أحذره

  رأوني قبل أن يروا السماكا  في تشرين خمسسرنا و فلو

  .كوكب يطلع على أهل الكوفة خلمس خلون من تشرين األول: السماك

لو سرت إىل أهلي من شرياز يف اليوم الذي يطلع يف عشيته عليهم السماك، لوصلت إليهم : يقول
  . الطريقكانت سعادته وإقباله يطويان يل البعد ويسهالن علي: أي. قبل طلوع السماك

مل يكن بني قول هذا وبني تشرين األول دون عشرة أيام، وكان بشرياز، وبني شرياز وبغداد : وقيل
  .مئتا فرسخ

  قنا األعداء والطّعن الدراكا  يمن فنّاخسر عنّي يشرد

  .املتتابع: والطعن الدراك. يطرد ويبعد: يشرد

غري أنه مل . ل مكروه وينفي كل حمذورإن مين عضد الدولة إذا سرت وهو عين راض يبعد ك: يقول
  .ينفعه مين فناخسر

 يذعر األبطال شاكا سالحاً  وألبس من رضاه في طريقي



  

 أبو العالء املعري-معجز أمحد        1011

شاكي السالح : وقيل. رجل شاكي السالح، وأصله شائك، فحذف عني الفعل منه فصار شاكا: يقال
  .وهذا مقلوب من شائك، وشاكا صفة للسالح

. اه يل مقام السالح التام يف دفع األعداء وختويف األبطالإذا سرت وهو عين راض قام رض: يقول

  : وهذا مثل قوله

 بين أنياب األساود واألسد يسر  ومن يصحب اسم ابن العميد محمٍد

    

 النّاس زور ما خالكا وكّل  ومن أعتاض منك إذا افترقنا

 بال فعل، ووعد بال إذا فارقتك مل أجد منك عوضاً يقوم مقامك، فجميع الناس غريك قول: يقول
  : ومثله قول عمران بن حطان، يف مرثية مرداس. إجناز، ودعوى بال معىن

  ما النّاس بعدك يا مرداس بالنّاس  بعدك من قد كنت أعرفه أنكرت

 ولم يجد فيه امتساكا يعود  أنا غير سهٍم في هواٍء وما

 كالسهم إذا رمي يف اهلواء ال يقف، إين وإن رحلت عنك، فإين ال ألبث حىت أعود راجعاً إليك: يقول
  : بل ينعكس فيعود منخفضاً وهذا معىن حسن يف سرعة السري والعود، واألصل فيه قول اآلخر

  بريئاً ومن قعر الطّوى رماني  بأمر كنت منه ووالدي رماني

 فارقت دارك واصطفاكا وقد  من إلهي أن يراني حيياً

: أي. نا أستحي من إهلي أن يراين فارقت دارك، وأنت صفوتهأرجع وأ: أي. حيياً نصب على احلال

إذا كان اهللا تعاىل قد اصطفاك من بني خلقه استحييت منه أن أفارقك وأوثر عليك غريك، وهو قد 
  .وهو فعل ماض: أي. اختارك واصطفاك

وروى ابن جين رمحه اهللا اصطفاكا بكسر الطاء وهو مصدر اصطفى وأصله املد، غري أنه قصر 
أي أنا حيي من اهللا تعاىل أن أفارقك، . وجيوز حيي بالرفع. واألول أوىل وأحسن يف املعىن. رورةض

  .وقد اصطفاك ووكل إليك أمر العباد وأحوال البالد

  .هذا آخر ما سار من شعر أيب الطيب املتنيب رمحه اهللا تعاىل

ل خرج عليه فرسان وخرج من عند عضد الدولة، حىت إذا قرب من بغداد وخرج من دير العاقو
ورجال من أسد وشيبان فقتل بني الصافية ودير العاقول وذلك يوم االثنني لست ليال بقني من شهر 

  .رمضان سنة أربع ومخسني وثالث مئة وقتل معه عبده وقتل ابنه بعده
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  زيادات من شعر املتنيب

 هلذا الشرح ولكن اطمأنت نعين بالزيادات األبيات والقطع اليت مل تثبت يف النسخ اليت بني أيدينا
  .نفوسنا من نسبتها إىل املتنيب

ومما ال ريب فيه أن املتنيب أسقط من ديوانه بعض القطع اليت قاهلا يف صباه أو ارجتلها ومل جيدها، أو 
استحى مما فيها، كما أسقط أبياتاً من قصائده حني إعادة النظر يف ديوانه، وكذلك سها النساخ عن 

 أجل هذا وقع اخلالف بني النسخ يف أبيات قليلة، ولسبب من ذلك جيد الباحث قطعة أو بيت، فمن
  .يف بعض القطع حذفاً وإثباتاً وتقدمياً وتأخرياً، أشرنا إليه يف دراستنا ونبهنا عليه يف موضعه من النص

ه اعتربها غري. ويف النسخة اليت اعتمد عليها شارحنا، قطع وأبيات مثبتة يف منت الديوان ومشروحة
  : من الشراح من زيادات الديوان، وذلك مثل قول أيب الطيب

  وأنت الصحيح بذا ال العليل  بماذا يسر الرسول فديت

 فيك وهذا يزول وتثبت  هذا تسوء العدو عواقب

فقد ذكر البيتان يف زيادات الديوان الذي حققه الدكتور عبد الوهاب عزام ومل يذكرا يف التبيان، وإن 
  .احدي يف صلب الديوان واتفق مع شارحنا يف ذلكذكرمها الو

 املثبتني يف آخر السيفيات، ولينظر هوامشهما ليقف 242 و241ولريجع الباحث إىل القطعتني رقمي 
  .على مدى اخلالف يف إثباما عند سائر الشراح

ع الزيادات ولقد أحببت أن أتتبع زيادات شعر املتنيب فأثبتها حلقاً هلذا الشرح، ولكن رأيت أن مج
وقد . كلها يطول، ويدخلنا يف نقد طويل، نزيف به بعض القصائد والقطع اليت نسبت إىل الشاعر

سبقنا العامل الثبت عبد العزيز امليمين الراجكويت ونشرها يف كتاب على حدة زيادات ديوان شعر 
ي إليها مع ذكر املتنيب فكفانا مئونة هذا اجلهد وسأكتقي بالزيادات التالية اليت اطمأنت نفس

  : أول شعر نظمه وهو صيب يتغزل: مصادرها

  وقضى اهللا بعد ذاك اجتماعا  من وددته فافترقنا بأبي

 تسليمه علي وداعا كان  فاقترفنا جوالً فلما التقينا

  : وقال ميدح حممد بن عبيد اهللا العلوي الكويف

 أهل الخيام واألطناب ؟ أين  ديار العباهر األتراب يا
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 البدن قذف القسي بالنّشاب  فت بالبدور عنك ظهورقذ

 المحب باألوصاب وتصيب  تجعل الخلي شجيا غادة

 ترد العقول بعد ذهاب ل  صدها، يذهل العقول، بالوص

 عن ليتي وبتّ لما بي نمت  شبابي ترفّقن بشبابي يا

 واقفاً بين رحمةً وعذاب  بين ميتة وحياٍة تالفاً

 ما بينه وبين الثّياب حلن  مالح لجسٍمإلهي من ال خذ

    

 للممخرق الكذّاب سوءةٌ  :للّتي شكوت فقالت سوءةٌ

 بالنّقاب بالعنّاب ورمت  بالصدود بعد عتاب أعتبت

 ومن دمي بخضاب بسواد  تسودت من حشائي بعناب

 وجهي له مكان التّراب حر  من الفؤاد بنعٍل وتمشّت

 يذق طعم فرقة األحباب لم  لم يدر ما العذاب فؤاد آه

 حضور البكا على الغياب من  فالسلو أجمل عندي ابعدي

 امرئ بغير شباب كصبو  الفتى بغير مشيب ووقار

 سالف ممزوجة برضاب من  ريقها وسقّ نديمي سقّني

 إله السماء، نوء السحاب يا  أطاللها وإن هجرتنا واسق

وقين مثعنجر الود مضلخمبابمسفّ ق  الرالجهام، داني الر  

 الورى بغير حساب معطى  مثل راحة ابن عبيد اهللا مسبال

 طالباً إلى الطّالّب ذه  الكثير معتذراً من أخ يستقّل

 والسائلون غير عضاب عنه،  األموال غير رواض فنفوس

بل زبد البح إن ر ترامى عبابه بحباب  جود الوسمى 

 الشّعر بالعطايا الرغاب تغل  شدون جدوى أبي الحسين إذا ما ا

  : وقال ميدح ابن كيغلغ وهو يف حبسه

 أطيل البكاء في خلقه وأن  عن الربع أن أسائله شغلي
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 عند القيام من حلقه ينقض  والقيد والحديد وما بالسجن

 عن جحده وعن سرقه حدث  كل لص إذا خلوت به في

 في طلقهإذاً لباري البزاة   خلقت رجله كهامته لو

 خطّ كفّ األمير من ورقه في  جيرانه وبليته بدلت

 والمستعاذ من حنقه س  أيها السيد الهمام أبا العبا يا

 قلب الرضيع في خرقه يخفق  األمير الذي لهيبته أعنى

 حلمه على نزقه والمعتدي  العدل في رعيته المظهر

 هتضّل الصفات في طرق مجداً  تأملته رأيت له لما

 حماة الشام من خلقه يغضى  من طبعه إلى ملٍك نظرت

 دم العالمين في عنقه كان  ما ترى سفكه بقدرته لو

 جميع األنام من فرقه مات  من إذا استنكر اإلمام به يا

 عسكر ال يرى سوى حدقه في  كّل يوم يسري إلى عمٍل في

 وتنبو السيوف عن درقه ناراً  األرض من بوارقه تشتعل

 وفاح ريح العبير من عرقه  أثّر القيظ في محاسنه قد

في األرض إالّ طلعت في أفقه  الشمس؛ لم تزر بلداً كأن  

 لم تبق من جسمه سوى رمقه  يا ذا األمير في رجٍل اهللا

 ليل دعاك في غسقه وجنح  ضوء صبح رجاك في غده كم

 بعد ما ال يشك في غرقه من  من لجة لتنقذه ناداك

  : ميدح أمحد بن احلسنوقال 

 أندب نفسي إذن حبيبين  يا قلب مع من ظعن أتظعن

 بين جفوني وبين الوسن س  ال أصاب وحرب البسو ولم

 !بنت عنّي وبان السكن ؟ وقد  أنا بعدكم عائشٌ وهل

 التّثنّي تثنّى الغصن وذاك  ذلك الوجه بدر الدجى فدى

 ما للدمن ؟للرياح و وما  للفراق وما للجميع ؟ فما
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 كان لي بعد أن لم يكن كما  لم يكن بعد أن كان لي كأن

 اللّثى ال بماء المزن بماء  يسقني الراح ممزوجةً ولم

 وريحك يا أحمد بن الحسن  لون خديه في كفّه لها

 وأنت غريبة أهل الزمن  يلفك الشّرف اليعربي ألم

فتنفسلّت لديك سيوف ال  المحاسن غارت عليك كأن 

 أحلى سماع األذن ومدحك  أطيب من نشرها لذكرك

  هذا ابن من ؟: برؤياك عن قول  يرك النّاس إال غنوا فلم

 قاصده في اللّبن لشارك  قصد الطّفل من طيئ ولو

 النّاس في الباس إال اليمن وما  البحر في البر إال نداك فما

  : وقال يعاتب

 سواءك المغروروإن  كال  لغير صنيعة لشكور إنّي

 أستسقي وأنت مطير ظمآن  أراني منك تحت سحابٍة مالي

  وعظيم شغٍل في جداك يسير  األمير، وغيرك المأمور أنت

  : وقال ميدح أبا دلف

 بل العليل الّذي حماه في الكمد  العليل الّذي حماه في الجسد ليس

   إلى أحدقبل األمير، وال اشتاقت  ما قبل الحمى سوى ملٍك أقسمت

 ولو ملّتك لم تعد فعاودتك  تلمها رأت شيئاً فأعجبها فال

    

  أال نزورك والروحان في بلد ؟  من محن الدنيا أبا دلٍف أليس

  : وقال معاتبا

 يتّقي أبداً ويرجى ومثلك  عنك قوٌل فازدهاني أتاني

  وجدت إليك طرقاً منك نهجا  ولوال ظنّةٌ خلعت فؤادي

 لتمه اإلسعاد برجا وكان  شرق منك بدرجئت أ فلما

  : وكتب إليه الضرير الضيب
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 بالصدق المبين يتّضح والقول  قد صح شعرك والنّبوة لم تصح

 النّبوة ال أباً لك فانتزح وعن  فالزم مقال الشّعر تحظ برتبٍة

 التمتّع بالحياة لمن ربح إن  دماً قد كنت توجب سفكه تربح

  : فأجابه املتنيب

 علي من النّهي ما لم يرح يغدو  الذراية من لساني تقتدح نار

  باألرض والسبع الطّباق لما نزح  بحر لو اغترفت لطائم موجه

  كرمت علي، فإن مثلي من سمح  أمري إلي، فإن سمحت بمهجٍة

  : وقال أيضاً يفتخر بنفسه

 اقوتصيغ من در وي ومنطقٌ  لي منصب العرب البيض المصاليت

 ما تحتها في لجة الحوت وصار  وهمةٌ هي دون العرش منكبها

  : وقال يهجو حيدرة قاضي طرابلس

 من كان عند وجوده مفقودا  هيناً فقدت من الرجال بليدا

 به رأي الحمام سديدا وغدا  التّبسم يوم مات تفجعي غلب

 اجوده لو كان لؤمك جود ية  يا صاحب الجدث الّذي شمل البري

 ريحاً وأكثر في الحياة صديدا  كنت أنتن منه يوم دخوله قد

 معروفاً وأذوى عودا وأقّل  جمجمةً وأعيا منطقاً وأذّل

 ال أجراً وال محمودا وثويت  لحيتك الطويلة للبلى أسلمت

 شفاؤك كان منه بعيدا حمق  وروى األطبة أن ما بك قاتل

 ضريحه والدوداوليفسدن   عقلك نال جسمك معدياً وفساد

 بعده فغدت بغايا سودا من  قسمت ستاه بنيه ميراث استه

 طولهم وصلوا السماء قعودا في  وصلوا ما استدخلوا من فيشة لو

 ومخابراً وجدودا ومناظراً  حيدرة األصاغر أنفساً أوالد

ولو كثروا التّراب عديدا قّل  ولو بهر النّجوم بياضهم سود 

 كيال تستطيع صدودا حسناء  ّل بخيلٍةبما يجدون ك بليت
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عسكر مجٍر لكنت وحيدا في  كال شيٍء لو أنّك منهم شيء 

 في كّل شيٍء ما خال التّحديدا  فإنّك صادقٌ في شتمهم أسرف

  : وقال أيضا يهجو آل حيدرة

  عبد المسيح على اسم عبد مناف  آل حيدرة المعفّر خدهم يا

 عاراً شدة اإلقراف ويرين  هاالكالب بأن يكون أباً ل تربا

 وأسامي األشراف وأصولكم  تجمعوا لغة النّبيط وتيهكم ال

  : وكتب إليه الضيب الشاعر الضرير وهو يف احلبس

  ال رحم اهللا روح من رحمك  يا أيها الشّقي دمك أطللت

 قبل العشاء ما ظلمك قتلك  لو أقسم األمير على أقسمت

  : فأجابه املتنيب

 سفيٍه عليك من شتمك غير  أتاك الحمام فاخترمك إيهاً

 دواٍة لصلبه قلمك عين  في أمرٍد تقلّب في همك

 يوماً بحده أدمك أقد  وهمتي في انتضاء ذي شطٍب

 بما بين إليتيك فمك واطل  كليباً واقعد على ذنٍب فاخسأ

ندي بسند صحيح متصل به بيتان ومن شعر املتنيب مما ليس يف ديوانه بل رواه الشيخ تاج الدين الك
  .ومها

  فأهنتني وقذفتني من حالق  مفتقر إليك نظرتني أبعين

 آمالي بغير الخالق أنزلت  لست الملوم أنا الملوم؛ ألنّني

وله يف سيف الدولة، وكان قد أمر خبيمة فصنعت له، فلما فرغ منها نصبها لينظر إليها، وكان على 
 شديدة فسقطت، فتشاءم بذلك ودخل الدار واحتجب عن الناس، الرحيل إىل العدو، فهبت ريح

  : فدخل عليه املتنيب بعد ثالثة أيام، فأنشده حيث قال

  وعش برغم األعادي عيشةً وغدا  سيف دولة دين اهللا دم أبدا يا

 المكارم حتى ألقت العمدا من  أذهل الناس إال خيمةٌ سقطت هل

 يخر لوجه اهللا من سجدا كما  لوجهك نحو األرض ساجدةً خرت
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  : مالك مل متدح أمري املؤمنني علي بن أيب طاليب رضي اهللا عنه فقال: وقيل للمتنيب

 إذ كان نوراً مستطيالً شامال  مدحي للوصي تعمداً وتركت

  وكذا ضياء الشّمس يذهب باطال  استقّل الشّيء قام بذاته وإذا

    

  : يتغزل: وللمتنيب وليس يف ديوانه أيضا

 وزارني في اكتئام فتخفّي  وحبيب أخفوه منّي نهاراً

 بنوره في الظّالم فافتضحنا  زارني في الظّالم يطلب ستراً

قرأت قصيدة أليب الطيب يرثي ا أبا بكر بن طغج : قال عبد اهللا بن احملسن بن علي بن كوجك
  : اإلخشيدي ويعزي ابنه أنوجور مبصر وليست يف ديوانه أوهلا

 كّل يوٍم ترى من صرفه بدعا في  مان مننت بالذي جمعاالز هو

 حّل ما كنت تخشاه وقد وقعا قد  إن شئت مت أسفاً أو فابق مضطربا

 يصنع الدهر باإلخشيد ما صنعا لم  كان ممتنع تغنيه منعته لو

ثاه أي رثا وقد ر: قال وهي طويلة مل حيضرين منها إال هذه األبيات وجاء يف بدائع الزهور البن إياس
  : وذكر األبيات الثالثة السابقة مث زاد األبيات التالية: حممد بن طفج أبو الطيب املتنيب ذه األبيات

 القضاء، وال أغناه ما جمعا عنه  الحمام فلم تدفع عساكره ذاق

 ومن فخاٍر ومن نعماء ال تسعا  لو يعلم اللّحد ما قد ضم من كرٍم

 مهتصراً والجرد مجتمعا والليث  تساًطل إن فيك البحر مح بالحد

  كّل الودى؛ برزٍء اإلخشيد قد فجعا  يومه لم تخص الفجع فيه لقد يا

وملا خلص إىل العراق هجا كافور بقصائد كثرية، وكان هجاه من قبل أيضا تلوحياً وتصرحياً منها ما هو 
  :  يف بعض النسخ دون بعضمثبت يف ديوانه ومنها ما مل يثبت فمن ذلك هذه القصيدة وهي توجد

 بخيلي كّل صرماء بلقع وجبت  بسيري كّل يهماء مفزع قطعت

  وحطّمت رمحي في نحور وأضلع  سيفي في رءوٍس وأذرٍع وثلّمت

 آراء توالت بمسمعي وخلّفت  رأيي بعد عزمي رائدي وصيرت

 طمعت نفسي إلى غير مطمع وال  أترك أمراً أخاف اغتياله ولم
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 حذار مسيري تستهّل بأدمع  راً واألسيود عينهمص وفارقت

 من أقلى بقلٍب مشيع أفارق  تفهم الخنثى مقالي وأنّني ألم

 يطّبيني منزٌل غير ممرع وال  أرعوي إالّ إلى من يودني وال

 نظٍم للفؤاد مروع مخافة  النّتن كم قيدتني بمواعٍد أبا

  رصيٍف مضيععلى كذٍب أقيم  من فرط الجهالة أنّني وقدرت

 رديء الفعل للجود مدعي لئيم  على عبٍد خصي منافق أقيم

 المحيا أروعاً وابن أروع كريم  سيف الدولة الملك الرضي وأترك

فتى ومقصده غنى ،مرعى جوده خير مرتع ومرتع  بحره عذب 

 مكاٍن بل بأشرف موضع بخير  إذا ما جئته الدهر آمناً تظّل

  : كافوراًوقال يهجو 

 من األيام جنّبني السكرا وسكري  أفيقا خمار الهم نغّصني الخمرا

المدامة والّذي تسر ا بقلبي  خليليكما سر يأبى أن أسر 

 ناباً ومزقنني ظفرا فعرقنني  صروف الدهر أخشن ملبٍس لبست

 شزراً ويوسعني هجرا يالحظني  كّل لحٍظ لي ومسمع نغمٍة وفي

 فأفنيته عزماً ولم يفنني صبرا  ف الدهر طفالً ويافعاًبصر سدكت

 سواي وال يجري بخاطره فكرا  من األيام ما ال يريده أريد

 وما أنا ممن رام حاجته قسرا  ما أستحقّ قضاءه وأسألها

 من عزمها المركب الوعرا فتركبني  كبد من رأي همتها النّوى ولي

 فؤاد ببيض الهند ال بيضها مغري  بني الدنيا عجائبها ولي تروق

 تقطع البيداء أو أقطع العمرا نوى  همٍم رحالٍة ال تزال بي أخو

 وخيل طول األرض في عينه شبرا  كان عزمي بين جنبيه حثّه ومن

 مآلن من شنٍف صدرا وفارقتهم  ملوك األرض مغتبطاً بهم صحبت

  مسترزقاً حراأبيت إباء الحر  ولما رأيت العبد للحر مالكاً

 مثل ذا المخصي أعجوبةً نكرا وال  ومصر لعمري أهل كّل عجيبٍة
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الً يعدالعجائب أو غرى  إذا عدباإلصبع الص كما يبتدي في العد  

  : ومنها يذكر أم كافور

  ويا أيها المخصي من أمك البظرا  هرمل الدنيا ويا عبرة الورى فيا

 بعد اهللا يعبد في مصرا بي  ها النّويلم تدر أن بني نوبيةٌ

 العبدي والغطارفة الغرا وروم  البيض الكواعب كالدمى ويستخدم

    

أراده قضاء ا أال  من اهللا العليما كانت إرادته شررب 

 أظنّك يا كافور آيته الكبرى  آياتٌ وليست كهذه وهللا

ببه أنت طي هر  أيحسبني  لعمري ما دهرأحسبه دهراذا الد 

 ففارقت مذ فارقتك الشّرك والكفرا  يا كافور حين تلوح لي وأكفر

 ولعاً بالسير عنها وال عثرا بها  بسيري نحو مصر فاللعاً عثرت

 ظراً ألنذلهم طرا وأكرمهم  خير النّاس قاصد شرهم وفارقت

 رحيلي كان عن حلٍب غدرا ألن  المخصي بالغدر جازياً فعاقبني

  بحزم وال استصحبت في وجهتي حجرا  كنت إال فائل الرأي لم أعن وما

 علموا قد كان يهجي بما يطرا ولو  أرى الخنزير أنّي مدحته وقد

 يكن الدهياء إال من استجرا ولم  على دهياء مصر ففتّها جسرت

 جرداً مقسطلةً غبرا أسنّتها  أشباه ما حملته من سأجلبها

 طلعت بيضاً وإن غربت حمرا إذا  مطلّةًوأطلع بيضاً كالشّموس 

 فقد أبلغت في حرصها عذرا وإال  بلغت نفسي المنا فبعزمها فإن

  : وقال وقد كثرت األمطار بآمد

 أو أثير بك الغبار قديماً  هل ألم بك النّهار أآمد

 فأين بها لغرقاك القرار  ما األرض كانت فيك ماء إذا

  ماجت فوق أرؤسنا البحارو  الشّموس بها علينا تغضبت

عها حجيجخيامنا لهم جمار كأن  حنين البخت ود 
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 روت مزارعها القطار وال  حيا اإلله ديار بكٍر فال

من رعاها بالد بأهليها اليسار  ال سمين وال حسن 

 ما لبست بها الفرار فأحسن  لبس الدروع ليوم بؤس إذا

ب أنه ملا خرج املتنيب بأرض سلمية من عمل محص يف بين وقرأت يف بعض الكت: قال ابن عساكر
عدي الكلبيني، قبض عليها بن علي اهلامشي يف ضيعة له يقال هلا كوتكني وأمر النجار فجعل يف رجله 

  .قرمة، ويف عنقه، من خشب الصفصاف

 آل هاشم بن عبد مناف من  المقيم بكوتكين بأنّه زعم

  قيودهم من الصفصافصارت   مذ صرت من أبنائهم :فأجبته

  : وملا أن صار معتقالً يف احلبس كتب إىل الوايل

ها األمير األريب بيديلشيٍء إالّ ألنّي غريب ال  أي 

 قلٍب بدمع عين سكوب دم  أو ألم لها إذا ذكرتني

 فإنّي على يديك أتوب ت  أكن قبل أن رأيتك أخطأ إن

  وب العيوبخلقت في ذوي العي  عائب عابني لديك ومنه

وحكى الصفدي يف شرح المية العجم أن ابن املستكفي اجتمع باملتنيب يف مصر وروى عنه قوله 
  : يتغزل

  كمثل بدر في الدجى النّاجم  عبت بالخاتم إنسانةً ال

 البنان المترف النّاعم من  حاولت أخذي له وكلّما

 أخفت الخاتم في الخاتم قد  في فيها فقلت انظروا ألقته

  : حضرت عند أيب الطيب وقد أنشده بعض احلاضرين: وقال أبو بكر الشيباين

  إلى حيث يهواه لكنت أنا ذاكا  أن ذا شوٍق يطير صبابةً فلو

  : وسأله إجازته فقال

 لي من بعد لقياك لقياكا يمثّل  من الشّوق والوجد المبرح أنّني

   من قبل أنساكاوأنسى حياة النّفس  لذيذ العيش بعدك دائماً سأسلو

  : وله يف عبد العزيز اخلزاعي قبل رحيله من مصر
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 العزيز الماجد الطّرفين بعبد  مر بالفسطاط عيشي فقد حال لئن

اً فعاله فتىكّل سادات الشّعوب بزين وما  زان قيساً بل معد 

  جرى سابقا في المجد ليس برين  ودي من بعيٍد فناله تناول

  : لشاعروقال جو الضيب ا

أي هر عون أوحٍد  شعري نظرت فيه لضبماله على الد 

  لك من جوهر الفصاحة لون  بيٍت يجيء يبرز فيه كّل

 رجٌل حشو جلده فرعون  الويل ليس يعجز موسى يالك

 بياض النّهار عندك جون  في عينك الظّالم كما أن أنا

  : نه من السيلوله يف بستان املنية مبصر قبل رحيله وقد وقعت حيطا

 كان محتاجاً إلى المطر وغيرها  ذي األرض عما أتاها األمس غانيةً

 جاره الميدان بالشّبحر محيياً  النّبات عن البستان ريقه شقّ

 السدر فيه موضع األكر تطرح  مطرت فيه صوالجةٌ كأنّما

  : وله يف معاذ الصيداين

  هوال جار أكرم من جار  مالذٌ لزواده معاذٌ

    

وزمزم والبيت في داره  الحطيم على بابه كأن  

 يعمل الماء في ناره فلم  من حريق أتى مرةً وكم

  : وله فيه يعاتبه

 ونحن نسأل فيما كان من عار  بي فعال الموكس الزاري أفاعل

 !قدرك ذا أم كان مقداري ؟ أكان  لي بحرمة من ضيعت حرمته قل

 سعيت بها في مثل دينار رجٌل  ركبتال عشت إن رضيت نفسي وال 

 من الرمضاء بالنّار كالمستجير  وليك اهللا لم صيرتني مثالً

  : وكتب إىل علي بن أمحد املاذرائي يف حاجة كانت له بالرملة قال

  زان اإلمامة بالوصي  سألتك بالّذي إنّي
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 لكّل جبار عوي ر  في يوم الغدي وأبان

 الرب العلي اليةبو  اإلمام عليهمو فضل

 عبدك يا علي وأعنت  قصدت لحاجتي إال

  : وقد ادعى بعضهم قصيدته. وكان من نباهته أن تطلع الشعراء إىل شعره منذ صباه

  أغذاء ذا الرشأ األغن الشيح ؟  كما بي فليك التبريح جلال

  : فأخذ أبو الطيب الدواة وكتب لوقته قطعة مل جيز أن تروى عنه وأوهلا

  ويرى منار الحقّ وهو يلوح  ال يغاث الشّعر وهو يصيح لم

 جوانبكم فإنّي يوح ضموا  عصبةً مخلوقةً من ظلمٍة يا

ذكر يل أبو . ونقلت من هذا اموع جمموع صاحل بن إبراهيم بن رشدين خبطه: قال ابن العدمي
  : سه هذين البيتني أن أبا الطيب املتنيب أنشده لنف- رمحه اهللا -العباس بن احلوت الوراق 

 التّمويه لو نتعلّم وعلّمنا  منّا دهرنا لعتابنا تضاحك

وزاٍن مذكّر ،م  شريفٌ زغاويال، وأعمى منجوأعمش كح  

على أن . ومنها ما ليس يف ذكره إجداء. وقد وجد له مرويات أخر منها ما ال يستحسن إثباته هنا
ملزيد أن يرجع إىل كتاب األستاذ عبد العزيز امليمين وملن طلب ا. الكثري من ذلك ليس من جيد شعره

  .الراجكويت

  .ألن احلي مولع بآثار من ذهب حريص على التنقيب عنها وختليدها على تراخي الزمن

  .اللهم إن أخطأت فاخلري أردت، وإن أصبت فلك احلمد
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